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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur matematik synliggörs av pedagoger vid 

måltidssituationen i förskolan. I begreppet måltidssituation innefattas såväl dukningssituationen 

som själva lunchmåltiden. Måltidssituationen är en rutinsituation som vi menar har stor 

pedagogisk potential för lärande och utveckling. Den kan däremot se ut på många olika sätt och 

utgången av den beror ofta på vad pedagogen har för intentioner. Förskolans pedagoger 

uppmärksammar matematiken i planerade aktiviteter, men utifrån egna erfarenheter har 

pedagoger svårare att synliggöra matematiken i vardagen. Tidigare forskning visar att 

måltidssituationen är en stund med goda förutsättningar för lärande, där pedagoger har möjlighet 

att synliggöra matematiken. För att undersöka vilket matematiskt innehåll som synliggörs under 

måltidssituationen samt hur den används av pedagoger för lärande med fokus på matematik, 

valdes en kvalitativ studie. Studien bygger på observationer av måltidssituationer på en förskola 

och består av två delstudier samt faller inom ramarna för det sociokulturella perspektivet på 

lärande. I analysarbetet har vi använt oss utav Bishops matematiska aktiviteter.  

     Studiens resultat visade att pedagogerna använde måltidssituationen för att synliggöra 

matematiken. Pedagogerna använde sig utav matematiska begrepp, samt genom att ställa öppna 

frågor till barnen där de fick möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar. Det matematiska 

innehåll som var mest framträdande i de båda delstudierna var att räkna, men resultatet visade 

även på ett varierat matematiskt innehåll. 
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1. Inledning 

Den här studien undersöker hur pedagoger
1
 i förskolan synliggör matematiken under 

måltidssituationen. Måltidssituationen i denna studie innebär både förskolans lunch och 

dukningssituationen. 

     Hösten 2017 startade vi kursen ”Matematik i förskolan” som ingår i Förskollärarprogrammet 

vid Uppsala universitet. Kursen väckte stort intresse hos oss båda, samt gav oss nya infallsvinklar 

att se på matematiken. Av erfarenhet från vår egen skoltid har nästintill alla i vår närhet haft en 

negativ inställning till ämnet. Vi upplever än idag, 17 år senare, att människor anser att 

matematik är komplicerat, tidskrävande och tråkigt. Enligt vår mening förtjänar matematiken att 

ses ur ett större perspektiv än att “bara” räkna plus och minus. Vi vill undersöka den matematik 

som sker konstant i vår vardag. 

     Läroplan för förskolan inleder med att betona vikten av att det är förskolan som lägger 

grunden för det livslånga lärandet. Förskollärare ska enligt påtryckningar från politikerna genom 

läroplanen ha en god ämneskompetens som bidrar till att göra verksamheten lustfylld och 

intresseväckande (Lpfö98, 2016, s. 5). Vidare beskriver Lillemor Emanuelsson förskollärares 

förhållningssätt och attityd gentemot matematiken. Vikten av att vara engagerad och kompetent 

inom ämnet är väsentlig för barns förutsättningar till fortsatt utveckling. Redan i yngre åldrar 

visar barn tidigt att de är intresserade för grundläggande begrepp i sitt sätt att tänka (2006, s. 

129).  

     Elisabet Doverborg menar att måltidssituationen innehåller många matematiska moment som 

pedagogerna kan välja att lyfta fram. Redan när alla barn är på plats på förskolan 

uppmärksammas det bland barnen om det är någon som fattas och vilka som är där. Här börjar 

förberedelserna för måltidssituationens dukning och barnen funderar kring antal. Vissa barn vet 

vem som fattas vid vilket bord, andra räknar personerna och platserna. Barnen använder sig utav 

olika strategier för att ta reda på detta (2006, s. 137). Vi anser att måltidssituationen överlag är ett 

utmärkt tillfälle att belysa olika begrepp inom matematiken. Det kan handla om att räkna antalet 

köttbullar på tallriken, beskriva om man vill ha en hel eller halv smörgås eller att samtala kring 

vem som sitter bredvid och framför dig. 
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 Begreppet pedagog innefattar, i denna undersökning, såväl förskollärare som barnskötare. I de fall då 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi för hur förskolan förändrats över tid med utgångspunkt i lärandet kontra 

omsorgen. I bakgrunden argumenteras det för vikten av att lära sig matematik i tidig ålder och att 

måltiden som rutinsituation är en ypperlig möjlighet till samtal om matematik. Förskolans 

styrdokument Läroplan för förskolan skrivs fram ur ett matematiskt perspektiv.  

2.1 Förskolans syn på omsorg och lärande genom tiderna 

Om vi ser till förskolan och dess innehåll skiljer sig Sverige och Norden till stora delar från resten 

av världen. I de engelsktalande länderna har fokus varit, precis som här i Sverige, på omsorg och 

lärande. Skillnaden har varit och är fortfarande däremot att i de engelsktalande länderna skiljer 

man dessa två begrepp åt, medan man i Sverige förenar de båda och låter dem utgöra en helhet. 

Historiskt sett har Sverige, som nämnts, alltid försökt binda samman begreppen omsorg och 

lärande i förskolan. Det är först på senare tid man internationellt strävat efter att arbeta mer 

educare, där omsorg och lärande bildar en helhet. Även om man vill arbeta educare utanför 

Sveriges gränser kan vi se en betydligt mer uppdelad förskola. Internationellt sett är förskolan 

mer uppdelad då det kommer till omsorgs-aspekten och den pedagogiska lärande-aspekten, vilket 

till stor del har med personalens kompetenser att göra. De som har lägre utbildning ansvarar för 

omsorgen, medan de som har högre kvalifikationer och fler år i skolbänken ses som mer lämpliga 

för det pedagogiska ansvaret (Johansson och Pramling Samuelsson, 2001, s. 85-86).  

     Men det har inte alltid varit självklart att dessa två begrepp ska utgöra en helhet i svensk 

förskola. Enligt Ann-Marie Markström härstammar nutidens svenska förskola från två olika 

verksamheter. Under 1800-talets senare hälft och början på 1900-talet fanns bland annat 

Barnkrubbor och Barnträdgårdar som var institutioner där barnen kunde vistas då föräldrarna 

förvärvsarbetade. Barnkrubborna riktade sig till de fattiga barnen där omsorg, renlighet och 

fostran var centralt. Barnträdgårdarna däremot var mer socialt och pedagogiskt inriktade och 

skulle snarare ses som ett stöd och komplement till hemmet, än “bara” en plats att vara på i 

väntan på att föräldrarna slutade arbetet (Markström, 2007, s. 11-12). I takt med att samhället och 

dess politik förändrats, har även förskolan och synen på förskolan som institution förändrats. 

Under slutet av 1900-talet börjar man se barnet på ett annat sätt än vad samhället tidigare gjort. 

Numera ses barnet som en kompetent individ kapabelt att erövra sin egen sanning och ta egna 

beslut, som gynnar både barnet och vårt demokratiska samhälle (Markström, 2007, s. 14-15). 

Som tidigare nämnts har nutidens förskola sitt ursprung i både Barnkrubbor och Barnträdgårdar. 

Dagens förskola innehåller likväl omsorg som pedagogiskt lärande och interaktion med andra. År 

1998 kom att bli en nystart för svensk förskola, då den gick från familjepolitik till 

utbildningspolitik i och med att förskolan fick sin första Läroplan. Numera är förskolan alltså en 

del av utbildningsväsendet och det är Utbildningsdepartementet som ansvarar för förskolan, 

liksom skolan. I och med den nya Läroplanen blev förskolans uppdrag nu ännu tydligare och det 

understryks att omsorg, utveckling och lärande är en högst central del i dagens förskola 

(Utbildningsdepartementet, 2015, s. 65). 
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”Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö98, 2016, s. 5). 

 

Läroplan för förskolan inleder starkt med dessa ord som beskriver uppdraget som dagens förskola 

och dess personal står inför. 

2.2 Synen på förskolans måltidssituation 

Måltiderna har alltid varit en viktig del av förskolan. Man skulle kunna säga att synen på 

förskolans måltid över tid varit både densamma men ändå inte. Under Barnkrubbornas tid var det 

primära att se till att de fattiga barnen fick mat i sig. Då fostran ansågs vara en viktig del av den 

här tidens “förskola” var även ett bra bordsskick högst betydelsefullt under måltiderna. I dagens 

förskola är, förutom att barnen ska få mat, fostran och bordsskick fortfarande en del av 

måltidssituationen. Dagens pedagoger beskriver även måltidens funktion som en lugn stund mitt 

på dagen då det finns tid att socialisera sig med en mindre grupp, nämligen sina bordskamrater 

(Johansson och Pramling Samuelsson, 2001, s. 88). 

     Under varje dag på förskolan samlas barn och pedagoger minst två gånger per dag och äter 

lunch, mellanmål och i vissa fall även frukost. Trots detta återkommande systematiska tillfälle i  

förskolan och dess potential till lärande, saknar förskollärare helt eller delvis utbildning om hur 

måltiderna kan användas för att främja lärandet. Omsorg, utbildning och lärande ska bilda en 

helhet i verksamheten står det i läroplanen och själva måltidssituationen har enorma möjligheter 

till just det. Måltiderna är ett perfekt tillfälle att låta barnen utforska med hjälp av alla sina sinnen. 

Karin Hjälmeskog betonar måltidens potential till lärande. Hon menar att på ett roligt och 

naturligt sätt kan pedagogen integrera sin ämneskunskap i måltidssituationen och på så sätt skapa 

ett lärande om såväl exempelvis naturkunskap som språk (Hjälmeskog, 2015, s. 74 och 78). 

     I de flesta förskolor runt om i Sverige äter pedagogerna med barnen, vilket benämns som en 

pedagogisk måltid. Det är däremot inte en pedagogisk måltid bara för att man äter tillsammans 

med barnen, utan det krävs även ett engagemang från pedagogens sida. Livsmedelsverket skriver 

i “Bra måltider i förskolan” hur måltiden kan fungera som ett lärandetillfälle både genom läran 

om mat likväl som samvaro och kommunikation runt matbordet. Livsmedelsverket menar att mat 

är ett tacksamt verktyg för att skapa pedagogiska diskussioner; barn lär sig inte enbart om mat 

och dess funktioner utan även om ämnen runt i kring. Där har pedagoger en viktig uppgift att 

skapa tillfälle för lärande. Pedagoger ska enligt Livsmedelsverket inspirera och vara förebilder 

för barnen. De säger även att förskolan med fördel bör använda sig av hela måltidssituationen för 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Dukning, liksom att duka av är 

även de tillfällen för lärande då barnen får utveckla sociala förmågor och utvecklas tillsammans 

(Livsmedelsverket, 2016, s. 10-11). 

2.3 Matematikens betydelse i förskolan 

Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson menar att barn kommit i kontakt med 

ämnet sedan lång tid tillbaka och att matematiken funnits med genom alla år i förskolan. 
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Matematiserande ska ha skett både i styrda aktiviteter och under de fria stunderna av lek. Först år 

1998 när Läroplan för förskolan trädde i kraft fick pedagogerna tydligare riktlinjer kring hur de 

skulle arbeta med matematik. Ämnet matematik fick nu ett nytt uppsving och man såg vikten av 

att lära sig det i tidig ålder (2004, s. 2). Granskar vi Läroplan för förskolan kan vi tolka den olika, 

däremot är de strävansmål som konkret handlar om matematiken fyra till antalet (Gejard, 2018, s. 

13).  

 

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och 

riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för 

mätning, tid och förändring. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka 

och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa 

resonemang”(Lpfö98, 2016, s. 10). 

 

Som läroplanens strävansmål visar är matematik så mycket mer än att “bara” räkna plus och 

minus. Skolinspektionen har granskat i ”Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och 

teknik” hur förskolor arbetar med matematik. Skolinspektionen har dragit som slutsats av deras 

kvalitetsgranskning att förskolor runt om i Sverige behöver förbättra sitt arbete med matematiken. 

Vidare betonar Skolinspektionen vikten av matematik i vardagen och hur viktig pedagogernas 

roll i det är. Forskningen visar att pedagoger runt om i Sverige samtalar kring matematik i 

vardagen, men den mest framträdande matematiken i förskolan visade sig vara att räkna och då 

främst att räkna antal. Många av de förskolor som ingår i granskningen lägger stor vikt vid att 

lära barnen att räkna i rätt talföljd. Vidare visar Skolinspektionens granskning att 

kardinaltalsbegreppet sällan förklaras för barnen och istället läggs vikten på att räkna i rätt 

talföljd (2017, s. 6 och 10). 

     Doverborg och Pramling Samuelsson uttrycker hur få pedagoger det är som faktiskt tar 

tillfället i akt och låter barnen komma i kontakt med alla de matematiska begrepp som måltiden 

innefattar, till exempel lägesord, jämförelseord och ordinaltal. Genom att integrera matematiken i 

måltiden skapas goda förutsättningar för utveckling och lärande. Då ett barn hjälper till att duka 

vid lunchen används lägesord såsom höger, vänster, på, bredvid och framför. Något pedagoger 

däremot är bättre på är att samtala om enkla bråktal, som hel och halv, när ett barn vill ha en hel 

smörgås eller en halv banan (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004, s. 3). Är det främst 

bråktal som det samtalas om under måltiderna, eller finns det andra matematiska begrepp som är 

framträdande vid måltidssituationen? Det vill vi undersöka i den här studien. 
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2.4 Syfte 

Syftet med studien är att, undersöka om och i så fall hur pedagoger synliggör matematik vid 

måltidssituationen i förskolan. I begreppet måltidssituation innefattas såväl dukningssituationen 

som själva lunchmåltiden.   

2.5 Frågeställningar 

 Hur arbetar pedagoger med att få in matematik i måltidssituationen?  

 Vilket matematiskt innehåll synliggörs under måltidssituationen? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan dukningssituationen och lunchsituationen i hur 

matematiken synliggörs? 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs vad tidigare forskning har kommit fram till gällande betydelsen av 

matematik för barn i yngre åldrar. Pedagogens roll kommer att belysas liksom vikten av barns 

interaktion vid matematisk utveckling och lärande. Vi kommer även redogöra för tidigare 

forskning kring matematik i vardagssituationer samt måltiden som en lärandesituation. 

3.1 Betydelsen av matematik för barn i förskolan 

Robert S. Siegler beskriver barns matematikkunskaper i förhållande till dess olika bakgrunder i 

sin observationsstudie “Improving the Numerical Understanding of Children From Low-Income 

Families”. Han menar att det finns ojämnheter mellan barn och deras matematikkunskaper när de 

börjar skolan, beroende på hur mycket stöd de fått hemifrån. Barn från olika bakgrunder har olika 

förutsättningar när det kommer till inlärning av matematik. Hur mycket kontakt barnet haft med 

ämnet tidigare har betydelse för barnets senare förståelse av matematiken. Siegler menar att i de 

familjer som har det gott ställt är ofta föräldrarna mer engagerade och måna om matematiken. 

Dessa barn har då redan kommit i kontakt med ämnet och har på så sätt redan skapat sig en 

grundförståelse för matematiken. Föräldrarnas engagemang resulterar ofta i att barnet senare får 

en mer omfattande kunskap inom matematiken. Siegler betonar vikten av att ge alla barn samma 

förutsättningar och möjligheter till lärande. Genom att välja aktiviteter som är anpassade efter 

barnets nivå kan förskolan främja lärandet hos de barn som inte är lika bekanta med ämnet (2009, 

s. 118). 

     I likhet med Siegler menar även Kerstin Bäckman att barns tidiga erfarenheter och samspel 

med andra har betydelse för förskolebarnets förståelse för matematiken. Bäckman skriver i sin 

avhandling “Matematiskt gestaltande i förskolan” om hur matematiken synliggörs i förskolan. 

Då barn har olika kulturella bakgrunder har de även varierande erfarenheter gällande 

matematiken. Beroende på vilka individer barnet interagerat med och vilka typer av samtal som 

förts har barn olika fallenhet för att tillgodogöra sig nya matematiska kunskaper. Bäckman menar 

alltså att barnets tidigare erfarenheter och sociala sammanhang har betydelse för barnets 

förståelse av den matematik de senare kommer att möta både i förskola och skola. Vidare menar 

Bäckman att den kunskap och förståelse ett barn har för matematiken ska komma att bli mer 

ingående och utförligare med tiden, för var gång barnet erfar något nytt matematiskt fenomen 

(2015, s. 221). 

     Även Marita Lundström belyser i sin avhandling “Förskolebarns strävanden att kommunicera 

matematik” hur viktig den sociala interaktionen är för barns matematiska lärande. Som slutsats i 

denna observationsstudie har Lundström kommit fram till att barnen i sin lek använder matematik 

som ett verktyg när de kommunicerar med sina kamrater. Med hjälp av frågor kunde barnen 

använda sig utav sina matematiska kunskaper som en tillgång för att kunna förklara för varandra 

samt lösa problem (2015, s. 217). 

     Lundström skriver om en muntlig matematik med faktakunskaper, men även om den 

matematik som sker inuti en individs huvud, den mentala matematiken. Då en person står inför en 
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uppgift, använder sig personen utav sin matematiska problemlösningsförmåga. Människor 

använder sig utav olika strategier för att komma fram till hur ett problem ska lösas. För att kunna 

komma fram till vilket sätt som är det mest lämpliga använder människor sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper för att kunna se samt sortera olika tillvägagångssätt för att effektivt 

lösa problemet (2015, s. 41). 

     Maria Reis har i sin avhandling “Att ordna, från ordning till ordning” undersökt hur barn 

utvecklar sitt matematiserande i förskolan. Hon skriver i sin avhandling om barns medfödda 

matematiska förmåga och titulerar det lilla barnet som en beundransvärd problemlösare. Innan 

barnet lärt sig räkna behärskar det matematiska kunskaper så som exempelvis att göra jämförelser 

och grupperingar. Vidare skriver Reis om miljöns vikt, som en resurs för lärande. När barnet 

vistas i förskolans verksamhet bör miljön kunna inspirera barnet till matematiska aktiviteter och 

utmaningar menar Reis (2011, s. 39 och 67). 

3.2 Måltiden som en lärandesituation 

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelssons studie ”Omsorg – en central aspekt av 

förskolepedagogiken. Exemplet måltiden” belyser samspelet mellan omsorg och pedagogik. De 

menar att när omsorg och pedagogik sammanstrålar bildar de en helhet och barnet kan då 

utvecklas och lära (2001, s. 81). 

     Johansson och Pramling Samuelsson skriver att man på så sätt närmar sig barns livsvärldar, 

det vill säga den kunskap, erfarenheter och det som barnet har upplevt tidigare i sitt liv. De menar 

att det som barn bär med sig i sina kroppar har de fått genom tidigare upplevelser och 

erfarenheter. När barn kommunicerar och interagerar med andra skapar det tillsammans mening 

och möts i en förståelse. Syftet med Johansson och Pramling Samuelssons studie är att titta på 

omsorgen ur en etisk aspekt, samt använda måltidssituationen som underlag för analys (2001, s. 

82). 

     Johansson och Pramling Samuelsson skriver om tre dimensioner i sin artikel och menar att 

dessa tillsammans ger goda förutsättningar för lärandet. Dessa tre dimensioner är den 

emotionella, meningsskapande och den avgränsade dialogen. I den emotionella dialogen ser 

pedagogen barnet utifrån dess erfarenheter och barnet blir på så sätt sedd, hörd och bekräftad. 

Vidare i den meningsskapande dialogen är det viktiga att man riktar sin uppmärksamhet åt 

samma håll som barnet; uppmärksamheten ligger i vad barnet ser som intressant. Till sist handlar 

den avgränsade dialogen om att ge barnet stöd att utvecklas och att hjälpa barnet att hitta fakta 

och lösningar på sina funderingar (2001, s. 87). 

     Johansson och Pramling Samuelsson har valt att observera måltiden, för att på så sätt 

synliggöra en vardagssituation och titta på omsorgen och lärandet som sker i interaktionen under 

denna stund. De menar att lunchen innefattar mycket omsorg då fokus ligger på att ge barnet 

näring och mat. Vid måltidssituationerna menar Johansson och Pramling Samuelsson att de tre 

dimensionerna av dialogerna kan ske runt matbordet. Vidare anser författarna att måltiden är en 

stund som möjliggör för lärande och omsorg som en helhet. Måltidssituationen har stor potential 

till pedagogiska inslag, liksom den omsorg som innefattas i form av att mätta barnens magar. 

Vidare skriver Johansson och Pramling Samuelsson om måltidens betydelse utifrån vad man kan 

få fatt i och de menar att det är ett tillfälle att kommunicera och samtala kring maten i sig, 
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användandet av bestick och bedömningen om hur mycket mat man orkar äta upp. Det som nämns 

här ovan kan kopplas ihop med strävansmål från förskolans läroplan. Vi ser hur 

måltidssituationerna är ett tillfälle som har stor potential till lärande (2001, s. 88-89). 

     Hanna Sepp undersöker i sin avhandling “Pre-school Children’s Food Habits and Meal 

Situation Factors Influencing the Dietary Intake at Pre-school in a Swedish Municipality“ 

förskolebarns matintag samt faktorer som kan komma att påverka detta. Sepp anser att 

måltidssituationerna har stor potential för lärande och utveckling. Det framgår i texten att Sepp 

ser det som märkligt att hälsan och måltiderna inte har fått större plats i Läroplan för förskolan. 

Det är inte bara läroplanen som hon anser ska innefatta måltidssituationen, utan hon menar att det 

till och med bör finnas regler och lagar för måltidssituationerna i förskolan. Sepp understryker att 

måltiden är en situation som uppkommer fler än en gång under dagen. Vissa barn äter tre gånger 

under deras dag på förskolan, frukost, lunch och mellanmål (2002, s. 9). Studien visar att barn ser 

måltiden som en regelstyrd situation där de får göra vissa saker, medan andra beteenden inte alls 

är önskvärda. Det framgick även att barnen kunde föra en diskussion gällande matvanor. Barnen 

kunde föra ett samtal gällande matvanor och de var medvetna om vilka maträtter de föredrar och 

vilka de inte föredrar (Sepp, 2002, s. 38 och 47). 

3.3 Pedagogens roll  

Hanna Sepp, Lillemor Abrahamsson och Christina Fjellström undersöker i studien “Pre-school 

staffs attitudes toward foods in relation to the pedagogic meal” pedagogers syn på 

måltidssituationen i förskolan. De menar att om man som pedagog sitter tyst vid matbordet och 

inte kommenterar maten på något vis, uppmuntrar man inte barnen att upptäcka nya smaker, än 

om man däremot är en pedagog som samtalar med barnen och uppskattar maten samt influerar 

barnen till en mer positiv syn på måltiden. Det ger barnen en lust att smaka på det som finns på 

tallriken (2006, s. 224). 

     Ida Heiberg Solem och Elin Kirsti Lie Reikerås beskriver i “Det matematiska barnet” om hur 

barn i förskoleåldern använder sig utav och lär matematik. De menar att pedagoger behöver 

kunskap inom matematik för att lättare kunna möta barnens olika sätt att lära sig. Om pedagogen 

har ämneskompetens inom matematik har hen lättare för att skapa förutsättningar för barn (2004, 

s. 20-21).  

     När man hör ordet matematik går tankarna till den form av undervisad matematik som skedde 

i skolbänken med räkning, geometri och algebra menar Solem och Reikerås. Vill vi få tag på 

yngre barns matematik måste vi tänka bortom det och se möjligheterna i de vardagliga 

situationerna. Matematiken finns i vår omgivning och är en naturlig del av oss. Barn liksom 

vuxna använder sig av matematiken genom handling och i sitt tänkande. För att synliggöra barns 

matematik gäller det för pedagoger att ha ämneskunskaper och rätt kompetenser för att ge barnen 

verktyg för utveckling (Solem och Reikerås, 2004, s. 9-10 och 13, se även Gejard, 2018, s. 67). 

     Lundström skriver att barn använder sig av matematik när de kommunicerar med varandra och 

även med vuxna. Då barn utforskar och är nyfikna på miljön sker en utveckling inom 

matematiken. Det är då viktigt att pedagogen interagerar med barnen, synliggör matematiken 

samt skapar tillfällen för att utmana barnen i deras matematik. Mönster och strukturer är något 

som pedagoger bör introducera tidigt för barn då forskning visar att det bidrar till att barn enklare 



 

                                                                                             

 

11 

kan se och göra matematiska samband. Pedagoger som är närvarande i interaktionen med barn, 

hjälper barnen att uttrycka sig och visar att deras tankar är betydelsefulla. En betydande faktor är 

då pedagogen visar att barnen är kompetenta i sitt handlande och tänkande. Pedagoger har en 

avgörande roll i förskolan när det kommer till matematik. De skapar grunden för enkel 

taluppfattning och väcker barns intresse för matematiken, så de senare kan komma att finna den 

lustfylld och rolig (2015, s. 39 och 43-44). 

3.4 Matematik i vardagssituationer  

Bäckman skriver om förskolan som en central del av den vardagliga matematik som barn möter. I 

vardagen får vi erfarenheter av matematiken genom att lösa och hantera de svårigheter vi stöter 

på dagligen i vår vardag. Vidare belyser Bäckman vikten av matematik i vardagssituationer. I 

förskolans verksamhet är en vardagssituation till exempel, av- och påklädning, fruktstund eller 

måltidssituationen (2015, s. 25 och 60). I likhet med Bäckman anser även Sepp, som nämnts, att 

måltidssituationen har stor potential för lärande och utveckling (2002, s. 9). Pedagoger uttryckte  

i Sepp, Abrahamsson och Fjellströms intervjustudie en tydlig syn på den pedagogiska måltiden, 

dess potential och vad den innebär. Pedagogerna uttryckte tydligt hur den pedagogiska måltiden 

ska vara en trivsam stund mitt på dagen där barns lärande och utveckling är i fokus. Dock ansåg 

pedagogerna att förskolans måltidssituation ofta störde den övriga verksamheten och inte sågs 

som en pedagogisk aktivitet. (Sepp, Abrahamsson och Fjellström, 2006, s. 227).  

     Johansson och Pramling Samuelsson skriver om hur måltidssituationen kan utmana barns 

matematiska färdigheter. De behöver bedöma hur mycket mat de ska lägga på sin tallrik för att 

orka äta upp och även fördela den mat som finns mellan alla vid matbordet. Johansson och 

Pramling Samuelsson menar å ena sidan att måltidssituationen är en stund med potential för 

lärande och där lärandet ges stort utrymme. Å andra sidan menar även författarna att 

måltidssituationen inte alls behöver innehålla medvetet lärande eller ens någon större 

kommunikation. Det är snarare upp till pedagogen och barnen vid matbordet (2001, s. 89). 

Bäckman redogör för vardagssituationers möjligheter till lärande och utveckling. Vid förskolans 

måltidssituation synliggörs matematiken då barn och pedagoger bland annat räknar, jämför och 

utforskar. Vid samtal under måltidssituationen uttrycks likheter och skillnader mellan saker och 

ting, till exempel att den ena morotsstaven är längre än den andra, eller om min mamma är äldre 

än din mamma. (2015, s. 48 och 57). I likhet med Bäckman beskriver även Solem och Reikerås 

matematiken i vardagssituationer. De menar att barn bland annat utvecklar sin förståelse för 

kardinaltalsbegreppet samt kan utveckla olika strategier vid räkning i vardagssituationer. 

Kardinaltalsbegreppet innebär att man har en förståelse för att det sista ordet då man räknar är 

den räknade mängdens antal. Författarna menar att barn många gånger förknippar ett antal med 

ett objekt och det är först då barnet förstår att antalet är oberoende av objektets sort som de 

behärskar kardinaltalsbegreppet. Barnet behöver förstå att det har fem fingrar på handen varje dag 

och oavsett om det börjar räkna vid tummen eller lillfingret (Solem och Reikerås, 2004, s. 145-

146). Vidare menar författarna att då människor räknar har de genom alla tider använt sig utav 

räkneredskap, det vill säga olika föremål som representerar det som ska räknas. Exempelvis då ett 

barn ska berätta om hur många personer de är i hens familj, kan barnet använda sina fingrar som 

ett räkneredskap där varje finger representerar en familjemedlem. På så vis kan barnet, med hjälp 
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av den här strategin, enklare räkna på ett konkret sätt (Solem och Reikerås, 2004, s. 179-180). 

Vidare beskriver Solem och Reikerås det matematiska begreppet tid och menar att barn har 

svårare än vuxna att förstå innebörden av det förflutna så väl som framtiden. Eftersom barn 

endast levt i några få år är deras erfarenheter av tidsspektrat begränsat. Då barn saknar den 

erfarenheten blir det problematiskt för barn att visualisera livet både långt fram och långt bak i 

tiden. Ett barn kan föreställa sig minnen som ligger dem nära i tiden, exempelvis förra julafton. 

Däremot har de svårare att se tillbaka på vad som hände för tre jular sedan (Solem och Reikerås, 

2004, s. 236).  

     Människor har sedan länge skapat struktur i sin vardag genom att klassificera och kategorisera 

föremål i deras omgivning. Det kan handla om att lägga strumpor i en låda och tröjor i en annan, 

eller att allt vi kan transporteras med eller i kategoriseras som ett slags fordon. Barn har svårare 

för att kategorisera föremål och ser dem istället som åtskilda objekt. Innan ett litet barn förstått att 

mamma är ett samlingsnamn för alla kvinnor som har barn, är barnet övertygat om att det bara 

finns en mamma. Detta är något som utvecklas med tiden då barn erfar gemensamma egenskaper 

hos olika föremål (Solem och Reikerås, 2004, s. 83). 

     Alan Bishop beskriver människans matematiska aktiviteter i studien “Mathematical 

enculturation: a cultural perspective on mathematics education”. Bishop redogör för sex 

matematiska aktiviteter som han menar att alla barn kommer i kontakt med under förskoleåren. 

De sex matematiska aktiviteterna han redogör för är: att räkna, lokalisera, mäta, designa, leka och 

förklara (1991, s. 99-103). Vidare menar Bishop att dessa sex matematiska aktiviteter sker i alla 

olika kulturer på ett eller annat sätt, vilket betyder att alla barn möter de sex matematiska 

aktiviteterna i sitt tidiga liv oavsett i vilket land eller kultur de är uppväxta i (Bishop, 1991, s. 22). 

I nästa kapitel av studien kommer vår teoretiska utgångspunkt beskrivas där en presentation och 

redogörelse av Bishops sex matematiska aktiviteter även finns. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. Den sociokulturella teorin är 

genomsyrande i denna studie och kommer därför att förklaras närmare. Begrepp så som 

mediering, appropriering och den proximala utvecklingszonen kommer att behandlas och 

förklaras på ett djupare plan. I kapitlet redovisas även Bishops matematiska aktiviteter räkna, 

lokalisera, mäta, designa, leka och förklara. Dessa matematiska aktiviteter redogörs då de 

används som analysverktyg i studiens kapitel 6. 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och centrala begrepp 

Vår studie kommer att utföras inom ramarna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

utveckling, då studien undersöker hur matematiken synliggörs i interaktion mellan 

respondenterna. Det primära inom den sociokulturella kunskapssynen är att lärandet sker i 

interaktion och kommunikation med andra, vilket ses som nyckeln till lärande och utveckling. 

Teori och praktik är något man inte vill skilja på, utan istället förena och låta dem utgöra 

varandras förutsättningar. För att kunna praktisera något ligger det en tanke bakom handlingen 

och därför är teori och praktik beroende av varandra och ses som lika viktiga (Säljö, 2017, s. 255-

256 och 262).  

     Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Det innebär att vi 

människor använder oss utav olika redskap för att förstå vår omvärld och kunna agera i den. Man 

kan se på dessa redskap antingen som materiella redskap eller som språkliga redskap. Ett 

medierande materiellt redskap skulle i vårt fall kunna vara bestick, tallrikar, stolar och maten i 

sig. Språket är ett medierande redskap som används med syfte att nå ett större mål, det vill säga 

utveckling, vilket är högst centralt inom den sociokulturella kunskapssynen och även det vi vill ta 

fasta på. Vygotskij beskriver språket som “redskapens redskap” och menar att språket har en unik 

funktion för oss människor, främst när det handlar om att skapa en förståelse för varandra och 

världen vi lever i. Vidare förklarar Vygotskij att det inte bara är det verbala språket han menar när 

han talar om begreppet språk, utan han inkluderar alla sätt till kommunikation. Språket ska 

snarare ses som ett teckensystem än som ett nationellt språk. Syftet är kort sagt att kunna uttrycka 

sig, till exempel verbalt, via teckenspråk, bilder, siffror eller symboler (Säljö, 2017, s. 253, 256-

257). 

    Appropriering är ett begrepp som ofta används inom det sociokulturella perspektivet då man 

pratar om lärande. Roger Säljö beskriver begreppet appropriering som när någon lär sig något 

nytt, som personen sedan kan använda sig utav (mediera) i sin omvärld. Vidare menar Säljö att ett 

barns tidiga appropriering är av stor betydelse då det handlar om de grundläggande kunskaperna 

såsom det verbala nationella språket och det sociala samspelet. Appropriering sker både genom 

formell undervisning då man får något förklarat för sig, men även i vardagen genom sin 

omgivning och personerna i den. Mycket av det vi approprierar sker spontant genom vardagliga 

interaktioner, medan andra, mer abstrakta, saker vi behöver lära oss kräver en djupare förklaring 

för att förstå (Säljö, 2017, s. 258-259). 
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     I de fall då en person behöver denna djupare förklaring för att kunna förstå, får personen hjälp 

utav någon mer kunnig. Vygotskij benämner just det här som den proximala utvecklingszonen. 

Eftersom den här typen av appropriering sker i samspel med andra är även begreppet proximal 

utvecklingszon högst centralt inom det sociokulturella perspektivet på lärande. När en individs 

kunskap om något når sin ände, träder någon annan som är mer kunnig in och stöttar. På så vis 

kan individens kunskap utvecklas ytterligare, med hjälp från någon annan, barn som vuxen. Barn 

lär sig att samarbeta och kunna tänka tillsammans i förskolans vardagssituationer där interaktion 

och problemlösning sker dagligen i verksamheten. Vygotskij beskriver barns kognitiva 

utveckling som en följd utav deras samarbete (Gibbons, 2016, s. 30-31). 

     Ingrid Lindahl beskriver utvecklingszonen som avståndet mellan det barnet redan kan sedan 

innan och dess potentiella utvecklingsnivå. Vidare menar Lindahl att barnet har kunskaper inom 

sig som inte är fullt utvecklade, men i interaktion med en mer kunnig person kan dessa kunskaper 

väckas till liv genom samtal eller en konkret förklaring (2002, s. 84-85).  

     I likhet med Lindahl anser även Pauline Gibbons att samspelet är av stor vikt i den 

sociokulturella synen på lärande. Hon menar att utveckling och lärande bör ses som ett 

samarbetsprojekt, snarare än att se på lärandet som något individuellt. Inom den sociokulturella 

synen på lärande är interaktionen i fokus och man ser på utvecklingen som något socialt. 

Eftersom lärandet sker i samspel är det viktigt att barnen är aktiva och delaktiga, likväl som för 

pedagogen (2016, s. 30-31). 

4.2 Pedagogens roll i ett sociokulturellt perspektiv 

Pedagogen är en central del av barnets utvecklingszon då pedagogen i många fall är steget mellan 

det barnet redan kan sedan tidigare och dess potentiella utvecklingsnivå. Lindahl skriver om hur 

pedagogen, genom en spännande verksamhet och inbjudande miljö, kan invitera barnen till 

fantasi och kreativitet. När barnen agerar i verksamheten får pedagogen en möjlighet att ta vara 

på barns egna erfarenheter och utmana dem utifrån deras förutsättningar för att nå den proximala 

utvecklingszonen. Genom denna syn på lärande har varje barn stora möjligheter till utveckling 

och lärande (Lindahl, 2002, s. 86-87). 

     Säljö lyfter vårt alltmer globaliserade samhälle, vilket han påstår är en stor del av varför det 

sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling numera genomsyrar både skolans och 

förskolans verksamhet. Då människor i dagens samhälle kommer från olika bakgrunder, 

livssituationer och nationaliteter medför det per automatik betydande förutsättningar för lärande 

och utveckling utifrån ett globalt perspektiv. Eftersom pedagogen ska kunna möta barnet på dess 

nivå och utforma en inkluderande verksamhet som utmanar och utvecklar barnet, betonar Säljö 

vikten av pedagogens kompetens och de större krav som numera ställs på pedagogen i och med 

det alltmer globaliserade samhället och barns olika bakgrunder (Säljö, 2015, s. 106). 

     Även Gibbons framhåller pedagogens roll som ett stöd vid barns lärande. Hon beskriver 

stöttning som en tillfällig hjälp som i sin tur ska leda till nya kunskaper hos barnet som hen sedan 

kan behärska helt på egen hand. “Det ett barn i dag kan göra med stöd, kan hon eller han göra 

på egen hand i morgon” (Gibbons, 2016, s. 33). 
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4.3 Bishops matematiska aktiviteter 

Bishop redogör för sex matematiska aktiviteter som han menar att alla barn kommer i kontakt 

med under förskoleåren. De sex matematiska aktiviteterna han redogör för är; att räkna, 

lokalisera, mäta, designa, leka och förklara (1991, s. 99-103). Vi har använt Bishops matematiska 

aktiviteter när vi analyserat matematikinnehållet i de observerade situationerna. 

     Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney och Anna Wernberg 

beskriver i “Matematikdidaktik i förskolan” Bishops sex matematiska aktiviteter och 

exemplifierar dem (2016). 

 

Räkna 

Den här matematiska aktiviteten ses som den mest självklara inom matematiken. Det är även att 

räkna som barn i skolåldern anser vara tråkigt och oviktigt. Vidare förklarar Helenius m.fl. vad 

Bishop anser vara räkning. Bishop har beskrivit aktiviteten räkna som att man använder sig utav 

en systematisk metod för att jämföra och ordna separata händelser. Det kan betyda att man ritar 

tecken, använder föremål som hjälpmedel eller specifika räkneord (Helenius m.fl, 2016, s. 121- 

122 och 125). Räkning, enligt Bishop, handlar även om att kvantifiera (ord som t.ex. alla, några, 

många, ingen), att räkna på fingrarna, siffror, tal, stor och liten. Addition, subtraktion, 

multiplikation och division ingår även i att räkna (1991, s. 100). Solem och Reikerås skriver om 

räkning och förklarar närmare vad kardinaltalsbegreppet innebär. När barnet kan räkna och även 

har en förståelse för att det sista ordet då man räknar är den räknade mängdens antal, behärskar 

barnet kardinaltalsbegreppet. Vidare menar Solem och Reikerås att barnet även måste ha förstått 

att exempelvis antalet fem är konstant, oavsett placering eller storlek på det som räknas, fem av 

någonting är alltid fem (2004, s. 146). 

 

Lokalisera 

Helenius m.fl. beskriver den matematiska aktiviteten lokalisering som människans nödvändighet 

för att orientera sig i sin omvärld. Vidare utvecklar författarna vad som egentligen menas med 

nödvändighet. Människan har genom alla tider varit i behov av att kunna lokalisera sig i sin 

omvärld för att till exempel hitta mat, navigera på havet, hitta hem samt hitta något man gömt 

någonstans (Helenius m.fl, 2016, s. 61). För att kunna lokalisera sig behövs lägesord såsom upp, 

ner, hit, dit, höger och vänster. Prepositioner så som på, under, i, bakom och framför är även de 

viktiga för att kunna lokalisera. Vid förskolans dukningstillfälle utvecklas och prövas barnens 

lokaliseringsförmåga då de till exempel kan bli ombedda att ställa tallriken på bordet och glaset 

framför tallriken (Bishop, 1991, s. 100-101). Även Solem och Reikerås redogör för Bishops 

matematiska aktivitet lokalisering och menar att människor skapar mentala kartor för att hitta på 

okända platser. En person kan till exempel tänka att vid det gula huset måste jag ta vänster, gå 

förbi ett cykelställ, fortsätta rakt fram tills jag passerar ett café, gå över en bro för att till sist 

svänga vänster. Det skulle kunna vara en mental karta för att lokalisera sig på en okänd plats 

(2004, s. 11). 

 

Mäta 

I den matematiska aktiviteten mätning ingår områden som volym, längd, vikt, area och 

jämförelseord som tung och lätt. Inom mätning är att jämföra och ordna olika föremåls 
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egenskaper centralt som exempelvis tung-tyngre-tyngst, liten-mindre-minst, och så vidare. Att 

kunna uttrycka och förstå innebörden av att vara snabbare än någon annan eller längre än någon 

annan ingår i den matematiska aktiviteten mätning (Bishop, 1991, s. 101). Då man mäter något är 

det inte nödvändigt att använda sig utav meter, decimeter eller centimeter utan det viktiga är att 

du använder dig av samma måttenhet. För att mäta exempelvis en pinne skulle du egentligen 

kunna ta vilket annat föremål som helst att mäta med, till exempel en penna. När du lägger 

pennan längs med pinnen ryms det tio och en halv penna. Om du nu ska gå ut i skogen och hitta 

en exakt lika lång pinne som den du precis mätt, är det nödvändigt att du mäter med hjälp av 

samma penna som förut och på samma sätt, det vill säga samma måttenhet. Vidare betonar 

Helenius m.fl. vikten av att förstå att och hur enheter kan kombineras och att ett större mått 

bygger på flera små. Till exempel är tio deciliter samma sak som en liter och tio centimeter är 

samma sak som en decimeter (Helenius m.fl, 2016, s. 113). 

 

Designa 

Den matematiska aktiviteten design handlar om design och konstruktion. Enligt Bishop innefattar 

design geometriska former, estetik, abstraktion, symmetri och mönster. Design handlar även om 

att göra jämförelser, se skillnader och likheter i design och kunna identifiera mönster och former 

samt uttrycka dessa. En grundförståelse i denna matematiska aktivitet är att exempelvis en cirkel 

kan vara större än en kvadrat och en triangel kan se ut på olika sätt, men fortfarande vara en 

triangel. Andra jämförelser som handlar om design är begreppen stor och liten samt andra 

motsatsord (Bishop, 1991, s. 102). 

     Bishop menar att en design kan påverka en människas handlingar, till exempel att designen av 

ett glas, får oss att välja att dricka ur det, eller då ett rum är möblerat på ett sätt som skapat stora, 

tomma ytor, kan det uppmana barnen att springa i det. Medveten design av miljö eller artefakt ger 

indirekta uppmaningar till oss människor och kan få oss att agera på ett visst sätt (Bishop, 1991, 

s. 102).  

 

Leka 

Lek enligt Bishop handlar om att spela spel, följa regler, pussla samt den fria leken. Den 

matematiska aktiviteten lek innebär även en reproduktion av verkligheten samt att använda sin 

fantasi för att skapa övernaturliga situationer i leken (1991, s. 102). Helenius m.fl. beskriver 

leken som ett naturligt sätt att lära sig olika saker. Leken är social och ger möjlighet till att 

uttrycka tankar, argument och föreställningar. Lek handlar även om att gissa, uppskatta och 

förmoda. Helenius m.fl. exemplifierar den matematik man kan möta via leken. Författarna talar 

om spel med tärning och menar att tärningen är en “oförutsägbar förutsägbarhet”. Man kan räkna 

ut saker i förväg, men aldrig veta om eller när det faktiskt kommer att hända. Vidare menar 

författarna att spel får oss att förutspå framtiden. Vi kan påverka vår framtid inom spelet genom 

att välja att ta risker eller att inte ta risker. Under spelets gång får deltagarna chansen att räkna ut 

och gissa vad som kan komma att hända då de väljer att ta en risk i spelet. Efteråt kan de 

reflektera över om deras gissning stämde överens med hur utgången blev (2016, s. 30 och 35).  
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Förklara 

Den sjätte och sista matematiska aktiviteten förklaring innebär dels att besvara frågor men även 

att experimentera, fundera, ställa hypoteser och dra slutsatser. Genom att besvara och ställa frågor 

behöver vi sätta ord på våra tankar och när vi lyssnar till hur andra tänker får vi nya perspektiv på 

hur ett problem kan komma att lösas. Förklaring handlar även om logiskt tänkande. Då ett barn, 

med hjälp av en vuxen, för och följer ett resonemang utvecklas deras logiska tänkande menar 

Bishop (1991, s. 103). Barn behöver ges många möjligheter till att få förklara saker och ting i 

olika miljöer och sammanhang. På så sätt kan barnet utveckla sin förståelse för vad som är en bra 

förklaring (Helenius m.fl, 2016, s. 47). 
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5. Metod 

I följande kapitel redogörs för de val som gjorts beträffande det empiriska materialet, både vad 

gäller hur det samlats in och på det sätt som materialet har analyserats. På vilket sätt vi har 

förhållit oss till Vetenskapsrådets etiska principer och hur pass trovärdig respektive tillförlitlig 

den insamlade empirin är behandlas i kapitlet. Vi avslutar kapitlet med att beskriva hur 

arbetsfördelningen sett ut i studien. 

5.1 Minietnografisk studie 

Studien ämnar att synliggöra hur matematiken lyfts fram under måltidssituationerna. Empirin är 

hämtad från observationer, ljud och videoinspelning samt fältanteckningar som systematiskt 

kommer att granskas. Denna typ av forskning kallas enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg 

en kvalitativ analys. De menar även att utmaningen är att utvinna och hitta guldkornen ur den 

stora mängden empiri som man samlat ihop (Fejes och Thornberg, 2015, s. 34-35). 

    När man vill sätta sig in i andras perspektiv och deras vardag utför man en etnografisk 

observation. Etnografiska observationer är då man försöker närma sig de personer man ska 

observera genom att först vara med och bekanta sig med deltagarna, för att sedan börja observera 

(Lalander, 2015, s. 94). Vanligtvis görs en etnografisk studie över längre tid och studien kan 

fortgå i flera år. Carin Roos beskriver att då en studie görs under en längre tid och med syfte att 

försöka förstå andra människors tänkande och handlande kallas det för en etnografisk studie. Vi 

har valt att benämna vår studie som en minietnografisk studie, då syftet varit detsamma som för 

en etnografisk studie men skett under en kortare period (Roos, 2014, s. 47-48). 

5.2 Observation som metod för empiri 

I denna studie används metoden observation för att samla in det material som kommer ligga till 

grund för resultatet. Metoden observation valdes för att det är den metod som bäst synliggör och 

ger svar på studiens frågeställningar. Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann E. 

Towns och Lena Wängnerud menar att observationer används då meningen är att synliggöra 

frågor som kan vara svåra att få fatt i under intervjuer. De skriver att frågor där personer tenderar 

att uttrycka en sak men gör en annan ute i verksamhetens verklighet lättast synliggörs genom 

observationer (Esaiasson m.fl, 2017, s. 314-315).  

     Studien genomförs genom öppna observationer då aktörerna är väl medvetna om vad som 

observeras i händelserna. Lalander anser att personer som blir observerade påverkas av 

sammanhanget och agerar inte alltid som man brukar. Han menar att aktören blir mer skärpt och 

tänker sig för en extra gång innan man talar eller uttrycker sig. Detta är något som Lalander 

benämner som en forskareffekt (Lalander, 2015, s. 99). Detta märkte vi av då pedagogen som 

observerades var medveten om att det var matematiken som skulle observeras vilket kan ha 

påverkat resultatet. Vi upplevde att pedagogen medvetet skapade många matematiska samtal, 

eventuellt fler samtal än om pedagogen inte visste om att det var matematiken som observerades. 
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    Runa Patel och Bo Davidson menar att då en studie bygger på observationer kan 

observatörerna välja att vara deltagande eller icke-deltagande (2003, s. 95). Observatörerna i 

denna studie har varit icke-deltagande, men närvarande i rummet. Miljön och deltagarna i studien 

har för observatörerna varit okända. Vidare beskriver Patel och Davidson fördelar och nackdelar 

vid observationer med icke-deltagande observatörer. Då miljön och deltagarna som observeras är 

okända för observatörerna ses det som en fördel då observatörerna direkt kan gå in i sin 

undersökningsroll, både för sig själva och för de som observeras. De nackdelar som kan komma 

att uppstå är att observatörerna kan dra till sig uppmärksamhet från deltagarna och kan på så sätt 

påverka personerna som observeras beteende. Däremot menar Patel och Davidson att om det 

skulle ske kommer personerna som observeras allt eftersom återgå till det normala, ju fler 

observationer som görs (2003, s. 97). 

5.3 Genomförande av observationer och urval  

Till att börja med kontaktades flera olika förskolor i vårt sökande efter en miljö samt deltagare att 

observera. Den miljö som varit aktuell i denna studie är förskolans lunchplats. Vi fick tips om en 

förskola genom en studiekamrat och kontaktade därefter förskolan via telefon. Bemötandet var 

positivt vilket gav oss tillträde till förskolan som är belägen i mellansverige där våra tio 

observationer ägde rum vid fem olika tillfällen. Vid dessa fem tillfällen filmade vi, antecknade 

och använde oss även utav en diktafon under förskolans måltidssituation. Då personerna som 

deltar i studien är a och o för att få tillgång till underlaget, kan det vara bra att ha en informatör. 

En informatör är den person som agerat kontaktperson som i detta fall är en pedagog på förskolan 

(Esaiasson m.fl, 2017, s. 319). Informatören kontaktades via telefon och sedan besöktes även 

förskolan för en närmare presentation. Vid besöket lämnades medgivandeblanketter som 

informatören gav till vårdnadshavarna (se bilaga 1). Vårdnadshavarna fick även skriftlig 

information om studien, som även gavs till förskolans personal (se bilaga 2). Då vi fått 

medgivande från fem vårdnadshavare om att deras barn fick delta i studien samt bli filmade, 

bestämdes datum då observationerna skulle äga rum. 

     Studien fokuserar på förskolans måltidssituation och därav observerades dukningen samt 

lunchen. Varje dukningssekvens varade i ca tio minuter och varje lunchsekvens i ca 50 minuter, 

vilket gav oss ungefär fem timmars observationsmaterial via videoinspelning. Utöver 

videoinspelningarna fördes även fältanteckningar, för att kunna skriva ner de tankar som uppstod 

i studien. Videokamera användes under observationerna för att observatörerna skulle kunna gå 

tillbaka till situationen för att senare analysera materialet på ett djupare plan. Vi valde att 

komplettera videokamerans ljudupptagning med en diktafon, utifall att ljudet på videokameran 

inte skulle höras så bra. Vi kunde även placera diktafonen närmare deltagarna än vad vi kunde 

placera videokameran. 

     Deltagarna i vår studie är två pedagoger och fem barn. Dessa valdes då den ena pedagogen var 

den vi kontaktade via telefon och gärna ville delta vilket blev ett naturligt val för våra 

observationer. Den andra pedagogen gav sitt medgivande om att delta i våra observationer om det 

skulle behövas, det vill säga vid sjukdom. Urvalet av barnen skedde i samband med att 

medgivandeblanketterna samlades in och de fem barn som fick godkännande av vårdnadshavare 

att delta i studien valdes. Barnen är fyra respektive fem år och är de barn som observeras under 
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dukningen och lunchen. En av pedagogerna deltar under samtliga fem lunchtillfällen och vid fyra 

av fem dukningsobservationer. Vid en dukningsobservation deltar en annan pedagog än den som 

är med i övriga observationer. I resultatet och i diskussionen har barnen som deltagit i studien fått 

fiktiva namn. Nedan följer en presentation av barnen samt pedagogerna som förekommer i 

studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolan där data samlats in var sedan tidigare obekant för oss observatörer. I och med det 

kunde studiens observationer bli mer objektiva, än om observatörerna sedan tidigare varit bekant 

med förskolan, dess personal och barn. 

5.4 Analysprocessen 

I analysprocessen ligger fokus på att se vad som sker i de observerade situationerna och vad det 

är som händer under måltidssituationen och vilken matematik som synliggörs eller lyfts fram. 

Bishops matematiska aktiviteter har varit ett stöd för oss i analysen av matematiken. 

Observationerna har analyserats utifrån och lyfts fram i de mest framträdande av Bishops 

matematiska aktiviteter, för att få ett så tydligt resultat som möjligt. Bishops sex matematiska 

aktiviteter är att räkna, lokalisera, mäta, designa, leka och förklara (Bishop, 1991, s. 99). 

Samspel, kommunikation och interaktion är det primära inom det sociokulturella perspektivet på 

lärande. I interaktion sker utbyte av kunskaper och tidigare erfarenheter vilket ses som nyckeln 

till utveckling och lärande. Därför har fokus i analysprocessen även varit att synliggöra den 

matematik som sker i interaktion mellan barn och barn likväl som mellan barn och pedagog 

(Säljö, 2017, s. 255-256 och 262).  

5.5 Reflektion över metod 

Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi samlade in data genom observationer. Esaiasson m. fl. 

skriver att observationer är användbara när man vill synliggöra frågor som handlar om personers 

agerande och intentioner. De menar frågor som personer tenderar att uttrycka en sak i, men i 

själva verket göra en annan i den rådande situationen (Esaiasson m.fl, 2017, s. 314-315). 

Eftersom vårt syfte är att undersöka om och i så fall hur pedagoger synliggör matematik vid 

måltidssituationen i förskolan, anser vi att en kvalitativ metod är mest lämplig för att undersöka 
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Joel 5 år 

Moa 5 år 

Hugo 4 år 

Melvin 4 år 

Pedagoger  
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detta. Det ger oss möjlighet att fördjupa oss i respondenternas perspektiv samt analysera och 

tolka situationerna som observeras på ett annat sätt än om vår metod var kvantitativ. 

     Under observationerna förde vi fältanteckningar för att komma ihåg våra egna tankar i 

stunden. Vi valde att även använda oss utav videoupptagning samt ljudupptagning för att lättare 

gå tillbaka till materialen när vi sammanställde och analyserade resultatet. Vi tittade igenom 

videofilmerna flera gånger för att skapa oss en tydligare bild av vilken matematik som 

synliggjordes i de båda delstudierna. Vi valde att komplettera videofilmens ljud med en diktafon, 

då vi var osäkra på om ljudet från videokameran skulle höras tillräckligt bra. Valet att 

komplettera ljudupptagningen visade sig vara mycket bra då ljudet på diktafonen hördes starkare. 

Innan vi började observera var vi noga med att presentera oss för både barn och pedagoger. Roos 

skriver att det är viktigt ur ett etiskt perspektiv att observatörerna samtalar och berättar för barnen 

vad det är som sker, så de inte känner sig obekväma (Roos, 2014, s. 51).  

     Totalt tio observationstillfällen har analyserats, fem under dukningen och fem under måltiden, 

vilket gör att denna studie är relativt liten i sitt omfång. Vi anser ändå att det material vi samlat in 

är innehållsrikt och gett oss möjlighet att visa ett trovärdigt resultat.  

     Det som har varit till fördel med observation som val av metod är att vi har sett en hel del 

matematik, som vi tror hade varit mindre framträdande under exempelvis intervjuer med 

pedagoger. Det som varit till nackdel för oss är att barnen, till en början, stördes till viss del av 

videokameran då det var märkbart att de blev filmade. Vi valde att till nästa observationstillfälle 

placera kameran på ett annat ställe i rummet. Barnen och pedagogen upplevdes mer avslappnade 

med den nya placeringen av videokameran och matematiken fick större uppmärksamhet än 

videokameran.  

 

5.6 Studiens trovärdighet 

Hur trovärdig studien är med dess valda metod är något vi måste ha med i beräkningarna när det 

kommer till trovärdigheten av studiens resultat. För att besvara studiens syfte valdes metoden 

observation. Forskare som använder sig utav observationer tänker både en och två gånger innan 

de fastställer metoden, då den kan ge ett lågt utslag på trovärdigheten, även kallad validiteten. 

Däremot anser Esaiasson m.fl. att man kan ta del av andras observationer för att få ett större utfall 

(Esaiasson m.fl, 2017, s. 318 och 325). I likhet med Esaiasson säger även Ulrika Jepson Wigg att 

trovärdigheten handlar om att ta reda på hur säker forskningen är. Med säker avser de studiens 

trovärdighet (2015, s. 258-259). Genom att titta på andra forskares resultat i deras 

observationsstudier, kan vi se samband och bekräfta om vårt resultat stämmer överens med deras 

och på så sätt öka vår studies trovärdighet.  

     Judith Bell anser att då man observerat samma sak fast vid olika tillfällen kan man få helt 

olika utsagor, vilket medför att resultatet kan bli väldigt spretigt (2016, s. 135). Vårt resultat av 

observationerna visade sig vara likvärdigt då matematiken var framträdande i samtliga 

observationstillfällen, vilket vi anser vara en trovärdig studie. 
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5.7 Etiska aspekter av måltidsobservation 

Vetenskapsrådet belyser forskningsetiska principer som forskare ska ta hänsyn till vid 

observationer. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

är de fyra huvudkraven. När det kommer till informationskravet inleddes studien med att 

respondenterna informerades om studiens syfte. Detta skedde genom att observatörerna besökte 

förskolan och presenterade sig för barn och pedagoger samt delade ut ett brev som beskrev 

studiens syfte. Det delades ut medgivandeblanketter till vårdnadshavare samt ett förklarande 

brev. Som komplement till fältanteckningar berättades det att videoupptagning och 

ljudupptagning kommer ske (2002, s. 7). 

     När det kommer till videoupptagning gäller det att vara försiktig med hur man hanterar det. Vi 

lever i ett allt med digitaliserat samhälle, ett samhälle som vi ständigt blir övervakade i. Det kan 

handla om videokameror i matbutiken eller att när vi kör bil övervakas vi av hastighetskameror. I 

vardaglig mening bär vi med oss en risk att blir övervakade varje sekund. I media kan vi läsa om 

debatten gällande mobiltelefonen och hur lätt det är för folk att ta sig in i den för att spionera på 

dig. Det som blir en viktig del i arbetet kring etiska aspekter är huruvida videoinspelningen visar 

mer än de som blir filmade har i åtanke vid filmandet, det vill säga medvetandet om vad som 

registreras runt omkring (Ahrne och Svensson, 2015, s. 116).  

     Trots att deltagarna givit sitt medgivande ser vi även till situationer som kan komma att uppstå 

då en eller fler deltagare kan välja att avbryta sin medverkan. Eftersom det är barn som 

observeras i studien är det viktigt att observatörerna, utifrån ett etiskt perspektiv, även är 

uppmärksamma på vad barnens kroppsspråk säger om deras deltagande. Samtliga deltagare är 

informerade om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vi upplevde att barnen 

intresserade sig för videokameran då vi filmade därifrån vi satt i rummet. Det blev väldigt 

påtagligt att barnen filmades och vi valde att till nästa observationstillfälle placera kameran på ett 

annat ställe i rummet. Barnen och pedagogen upplevdes mer avslappnade med den nya 

placeringen av videokameran. 

     Roos menar att det är viktigt att vara ärlig mot barnen som observeras. Ta tid för att samtala 

och berätta vad studien handlar om och vad syftet är. Hon menar att man lär sig något nytt i 

samtal med barnen och på så sätt får man även förtroendet av dem som deltar i studien (2014, s. 

51).  

     Samtyckeskravet innebär att respondenterna bestämmer över deras medverkan och 

delaktighet. Vårdnadshavarna gav samtycke genom att fylla i en medgivandeblankett (bilaga 2) 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11). Judith Bell uppmanar till att använda sig av kontrakt och hon 

menar kontrakt som informerar personerna som blir observerade vad de har ställt upp på och vad 

det kommer att användas till senare. Hon menar att man ska vara försiktig med och följa de etiska 

regler som finns. Förr var det inte lika viktigt att skriva överenskommelser men i dagens samhälle 

ses det som en självklarhet (2016, s. 59-61). 

     Konfidentialitetskravet är något vi tagit hänsyn till i studien och det handlar om deltagarnas 

anonymitet. Respondenterna i denna studie är anonyma och har fått fiktiva namn i studien. 

Slutligen redogör Vetenskapsrådet om nyttjandekravet som innebär att endast observatörerna är 

de som kommer att ta del av den insamlade datan, det vill säga materialet kommer enbart att 

användas till denna studie och inget annat (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41).  



 

                                                                                             

 

23 

5.8 Arbetsfördelning 

Vi har hela tiden arbetat tillsammans med undersökningen men vi har haft separata 

ansvarsområden. Vi valde att arbeta mycket tillsammans både för att kunna dela tankar och idéer 

med varandra samt för att alla delar av arbetet ska ha samma språkliga uttryck. Vi har haft 

separata ansvarsområden då vi haft två delstudier i arbetet. Emilia Glaads ansvarsområde var 

Delstudie 1: Dukningen. Malin Karlssons ansvarsområde var Delstudie 2: Måltiden. Vi har var 

och en samlat in data till delstudien och behandlat texten tillsammans, för språket och studiens 

helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             

 

24 

6. Resultat och analys 

Studiens syfte är att, undersöka om och i så fall hur pedagoger synliggör matematik vid 

måltidssituationen i förskolan. I begreppet måltidssituation innefattas såväl dukningssituationen 

som själva lunchmåltiden. För att kunna arbeta i enlighet med studiens syfte har vi observerat 

förskolans måltidssituation. Vi har valt att presentera resultatet av observationerna av förskolans 

måltidssituation i två olika delstudier: dukningen och måltiden. I de båda delstudierna kommer vi 

besvara studiens två forskningsfrågor: “Hur arbetar pedagoger med att få in matematik i 

måltidssituationen?” och “Vilket matematiska innehåll synliggörs under måltidssituationen?” för 

att i diskussionen sedan diskutera den tredje forskningsfrågan ”Vilket likheter och skillnader 

finns mellan dukningssituationen och lunchsituationen i hur matematiken synliggörs?” 

     Resultatet analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande där vi tar hänsyn till de 

begrepp och den forskning som tidigare presenterats, samt Bishops indelning av matematiken i 

aktiviteterna: räkna, lokalisera, mäta, designa, leka och förklara. Vi kommer i analysarbetet 

använda oss utav autentiska exempel från våra observationer. 

6.1 Delstudie 1: Dukningen 

I den här delstudien är dukningen det vi fokuserat på i måltidssituationen. Barnen har som rutin 

att vara med och duka fram tallrikar, bestick, glas, mjölk och vatten. Barnen plockar fram 

artiklarna ur skåp, lådor och från en vagn med ren disk. När vagnen är avplockad kör barnen ut 

den till förskolans kök där de hämtar dagens lunch. Vidare hjälps pedagogen och barnen åt att 

ställa fram maten på borden, för att sedan presentera vilken mat som serveras för de övriga på 

avdelningen som inte varit med under dukningen denna gång.  

 

Variationer i synliggörandet av matematiken 

Under ett av fem observationstillfällen av dukningen medverkade pedagogen Astrid. Barnen som 

var med och dukade var Isabella, Hugo, Melvin, Joel och Moa. Pedagogen Astrid plockade själv 

fram alla tallrikar och bestick som behövdes och bad sedan barnen ställa det på bordet. 

Pedagogen hade en monolog och gav barnen uppdrag: “Då kan du lägga gafflarna på bordet”, 

“Lägg fram dom här så man kan ta maten”. Barnen agerade mer “hjälpredor” än ansvarstagande 

matematiker, vilket ledde till att det inte blev någon dialog varken mellan barnen eller pedagogen 

och barnen. 

     Då något barn hade en fråga, gav pedagogen Astrid barnet det rätta svaret direkt. Även om 

pedagogen frågade barnen något svarade hon själv på sin egen fråga, innan barnen knappt hunnit 

fundera ut något svar. När maten sedan skulle presenteras för de övriga barnen på avdelningen sa 

ett barn “Jag kan säga att det är pasta!”. Pedagogen Astrid svarade “Ska vi se vad det är för typ 

av pasta?” och gick snabbt fram till skålen, lyfte på locket och svarade själv “Spagetti! Då kan 

du säga att det är spagetti idag”. Den matematik som synliggjordes under det här 

observationstillfället var räkneord och lägesord, då pedagogen Astrid gav en bunt gafflar till ett 

barn och sa ”Här har du sex gafflar, gå och lägg dem på bordet”. Vi tolkar det som att Astrid 
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här synliggjorde matematiken omedvetet. Hon använde sig av matematikord men frågan är om 

barnen uppfattade dessa.   

     Vid observationstillfället där pedagogen Astrids synliggörande av matematiken var bristfällig 

verkade hon aningen stressad, vilket kunde ha påverkat utgången av den här dukningssituationen. 

6.1.1 Räkna 

Den matematik som var mest framträdande i dukningssituationen var att räkna. Nedan följer ett 

exempel på räkning med hjälp av addition samt förståelse för kardinaltal. 

 
Addition och kardinaltal 

Pedagogen Klas och barnen har kommit fram till att det är fyra barn och en vuxen som ska äta vid 

ett utav matborden. Pedagogen ber ett barn att ta fram gafflar till de som sitter vid det bordet. 

Barnet stöter på ett problem då han ska räkna ut hur många gafflar som behövs sammanlagt och 

upptäcker att det är svårt att addera en vuxen till de fyra barnen. 

 

-Hur många gafflar behöver du om det är fyra barn och så en vuxen? 

-Hmm… Jag vet inte riktigt… 

 

Pedagogen Klas håller upp fyra fingrar med ena handen och ett finger på den andra handen och 

ber barnet räkna alla fingrar som hålls fram. 

 

-Räkna nu då, det är fyra barn, och en vuxen. Hur många fingrar håller jag upp? 

-En, två, tre, fyra... Fem! Då blir det fem gafflar! 

 

Barnet som ska addera fyra barn och en vuxen möts av svårigheter i det här fallet då det kom till 

addition. Bishop menar att barn ofta använder sig av föremål som hjälpmedel eller specifika 

räkneord för att räkna. I det här fallet används pedagogens fingrar som ett medierande redskap 

och blir ett hjälpmedel för barnet i hans räkning (Helenius m.fl, 2016, s. 122 och 125). Vår 

tolkning av observationen är att pedagogen var uppmärksam på detta och stöttar barnet i sitt 

räknande, utan att ge barnet ett rätt svar. Här kan vi se hur barnet utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, med hjälp av pedagogen löser problemet. Gibbons beskriver att då en 

individ når en gräns i sitt lärande kan det vara bra med stöttning från en mer kunnig person, som i 

detta fall när pedagogen stöttar barnet att ta sig vidare i dukningen och det Vygotskij kallar den 

proximala utvecklingszonen (Gibbons, 2016, s. 30-31). 

     Vår tolkning av observationen är att barnet också utmanas i och övar sin kardinaltalsförmåga. 

Solem och Reikerås uttrycker vad som krävs för att ett barn ska behärska kardinaltalsbegreppet. 

De anser, som nämnts, att barnet först och främst ska kunna räkna och även ha en förståelse för 

att det sista ordet då man räknar är den räknade mängdens antal. Vidare menar Solem och 

Reikerås att barnet även måste ha förstått att exempelvis antalet fem är konstant, oavsett 

placering eller storlek på det som räknas; fem av någonting är alltid fem (Solem och Reikerås, 

2004, s. 146). 
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     Resultatet av observationerna visar gång på gång att barnen i interaktion med varandra och 

med pedagogen behärskar kardinaltalsbegreppet. Ett annat exempel på det är då Moa håller några 

skedar i sin hand och frågar pedagogen Klas om han vet hur många skedar det är. 

 

Moa: Vet du hur många skedar det här är? 

Pedagogen Klas: Näee... 18? 

Moa: Haha, nej det är fel. 

Pedagogen Klas: Hur många skedar är det då? 

Moa: Sex stycken! 

Pedagogen Klas: Hur vet du det? 

Moa: För jag har räknat. 

 

Till skillnad från det tidigare exemplet där barnet utmanades i och övade sin förståelse för bland 

annat kardinaltal, tolkar vi den här observationen som att Moa tydligt visar att hon behärskar 

kardinaltalsbegreppet. Moa kan räkna och visar på en förståelse för att det sista ordet hon räknade 

var den räknade mängdens antal skedar (Solem och Reikerås, 2004, s. 146). Skedarna används i 

det här fallet som ett medierande redskap för att räkna på ett konkret sätt. 

     Då barnen räknar hur många personer de ska duka till vid varje bord behöver de resonera 

kring vilka barn och vuxna som är närvarande på förskolan och det sammanlagda antalet de 

behöver tallrikar till. När barnen räknade hur många personer som skulle äta vid varje bord, 

använde de sig av en strategi där de räknade stolarna vid bordet. Barnet som räknar hur många 

hen ska duka till använder stolarna som ett hjälpmedel vid räkningen. Varje stol är ett medierande 

redskap och representerar en person som ska äta vid matbordet och behöver dukas till (Solem och 

Reikerås, 2004, s. 180). Vidare delades barnen in i “dukningspar” och fick två och två ansvara för 

att duka ett bord. Pedagogen frågade dukningsparen om de ville dela på tallrikarna eller om en av 

dem dukar fram tallrikar och den andra bestick. Tallrikarna och besticken är medierande redskap 

som i dessa situationer används för att konkret räkna och senare äta med hjälp av. I de fall då 

barnen ville dela på tallrikar och bestick synliggjordes matematikens bråk. Barnen frågade 

varandra om de skulle dela på tallrikarna. I vissa fall tog ena barnet så många tallrikar hen orkade 

och det andra barnet tog resten. I andra fall delade barnen lika på tallrikarna. Om barnen skulle 

duka fram sex tallrikar och de skulle dela lika på tallrikarna, behövde de fundera, ställa en 

hypotes och dra en slutsats, till exempel ”tre till mig och tre till dig”. Barnen använde sig här 

utav en strategi som kallas ett-till-ett-överensstämmelser. Det innebär att barnen jämför om två 

mängder är lika stora. Genom att räkna ”en till dig, en till mig, en till dig, en till mig...” delar 

barnen den totala mängden lika mellan varandra (Solem och Reikerås, 2004, s. 179-180). I 

interaktion med varandra synliggjordes matematiken. Barnen och pedagogen samtalar med 

varandra i matematiska termer under dukningen och hjälper varandra, vilket resulterar i två 

dukade bord. 

     “Ett, två, tre, fyra, fem sex...” Vid det här observationstillfället räknar Isabella tallrikar och 

staplar dem i en hög, som hon sedan bär till bordet där hon och Hugo har dukningsansvaret. Hon 

tar fram en till tallrik, ger den till Hugo och säger: “Och en till dig! Då har vi sju stycken!”. I det 

här exemplet räknar Isabella. Vår tolkning av observationen är att hon visar på en förståelse för 

ordinaltal då hon vet vilket tal som kommer efter det precis uppräknade talet i talföljden. Hon 
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visar även en förståelse för addition, eftersom hon förklarar att en till tallrik resulterar i att det 

sammanlagda antalet blir sju. Hon visar även en förståelse för kardinaltal då hon både räknar 

tallrikarna och uttrycker att det totala antalet tallrikar de har är sju. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande anser man, som nämnts, att lärande sker i interaktion och kommunikation 

med andra. Trots att Isabella i exemplet inte för någon dialog eller får något svar av Hugo, sker 

det ändå en interaktion, genom bekräftande ögonkontakt och kroppsspråk mellan barnen. Isabella 

räknar högt i rätt talföljd, stannar upp, adderar den sjunde och sista tallriken och sätter ord på sina 

matematiska tankar (Säljö, 2017, s. 255-256 och 262). 

6.1.2 Förklara 

Då barnen och pedagogen interagerade med varandra synliggjordes hur matematiken förklarades 

och resultatet visar att det centrala i samtliga observationer var samspelet mellan deltagarna i vår 

studie. Nedan följer ett exempel där Bishops matematiska aktivitet förklara blev synlig. 

 

Att uttrycka en upptäckt  

Under ett dukningstillfälle upptäckte ett barn att det var något som inte stämde. Barnet sprang 

tillbaka till pedagogen och försökte förklara vad det var han hade upptäckt. 

 

Joel: Jag såg att det var lite, lite för… Jag såg att det var en kniv och en gaffel som var lite 

borta… 

Pedagogen Astrid: Som var borta?!  

Joel: Nej, nej! Jag vet inte riktigt hur man säger… 

Pedagogen Astrid: Ska jag följa med och kolla? 

Joel: Ja, där borta! 

 

Pedagogen följer med barnet till bordet där han gjort sin upptäckt och pekar bredvid tallriken där 

det finns en kniv, men ingen gaffel. 

 

Pedagogen Astrid: Jaha! Det saknades en gaffel, den fattades. Här! 

 

Pedagogen går tillbaka till besticklådan och plockar fram en gaffel och ger den till barnet. 

Exemplet visar att barnet uppmärksammat att gaffeln saknas och försöker göra något för att lösa 

problemet. Han tar kontakt med pedagogen och ber om hjälp, men har lite svårt att uttrycka vad 

det är han har uppmärksammat. Pedagogen erbjuder sig att följa med och se vad det är barnet 

menar. Pedagogen visar att hon har förstått vad det är barnet menar när de kommer till bordet och 

sätter ord på vad barnet tidigare försökte uttrycka. Pedagogen säger att “gaffeln saknades, att den 

fattades”. Vår tolkning av observationen blir att Joel uppmärksammat och dragit som slutsats att 

en gaffel saknas, men har lite svårt att uttrycka detta. Pedagogen Astrid hjälper Joel genom att 

bekräfta och sätta ord på hans tankar. Hon hjälper Joel att finna det ord som han letade efter. Joel 

får hjälp av en mer kunnig, pedagogen Astrid, att finna ordet som saknades och appropriera ny 

kunskap. När pedagogen sedan själv går direkt till besticklådan och plockar fram en gaffel, räcker 

den till barnet och säger “Här!” tog det matematiska lärandet slut. Hade pedagogen istället bett 
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barnet att hämta det som fattades hade barnets matematiska tänkande utmanats ännu mer. I så fall 

hade barnet ännu en gång behövt fundera på och uppmärksamma vad det var som saknades, för 

att kunna dra en slutsats om vilket föremål som fattades. Barnet hade även varit i behov av att 

hämta rätt antal av föremålet. 

     I samspel med varandra uttrycktes matematiken i dukningssituationens observationer, genom 

att de hjälps åt att räkna, ställa hypoteser kring exempelvis hur många tallrikar de behöver och 

drar slutsatser tillsammans om hur många tallrikar de faktiskt behöver. Barnen behövde även 

räkna ut hur många och vilka skedar som behövdes för att kunna ta av maten. Tillsammans med 

pedagogen reflekterar barnen, över vilken slags sked de skulle välja och varför. Resultatet av 

observationerna visar att barnen tillsammans med pedagogen valde en stor sked då den skulle 

vara i en stor skål och en liten sked då den skulle vara i en liten skål. Då de samtalar med 

varandra om dessa saker behöver de sätta ord på deras tankar, förklara vad de menar och även 

lyssna till andras resonemang. Barnen hade hypoteser om de olika skedarnas storlek och vilken 

som fann sig bäst lämpad för ändamålet. De drog en slutsats då de valde en stor sked till en stor 

skål och en liten sked till en liten skål. 

     Lundström skriver om den mentala matematiken som sker i en persons huvud. När barnen står 

inför en uppgift använder de sig av problemlösningsförmågan. Det är olika från person till person 

hur man använder sig utav olika strategier för att komma fram till den bästa lösningen. Barnen 

använder sina tidigare erfarenheter och kunskaper för att tillsammans välja ”rätt” sked och duka 

rätt mängd artiklar till bordet (2015, s. 41). 

6.1.3 Lokalisera 

Resultatet av observationerna visar att barnen och pedagogen använder sig utav lägesord för att 

kommunicera med varandra om var tallrikarna ska stå och på vilken sida besticken ska ligga om 

tallriken. En beskrivning av bestickens position visar sig vid ett tillfälle när Joel först dukade 

fram knivarna och Moa sedan dukade fram gafflarna. Moa uppmärksammade något... “Varför 

vänder du knivarna upp och ner?” frågade hon Joel. Vår tolkning av resultatet av den här 

observationen visar att Moa uppmärksammat att knivarna inte, för henne, ligger åt rätt håll. Hon 

reflekterar över det och förklarar vad hon menar när hon ifrågasätter Joels dukning. Moa får inget 

direkt svar från Joel och börjar istället vända alla knivar åt rätt håll. Helenius m.fl. menar att 

lägesord är något som barn lär sig som en grund så att de ska kunna redogöra för hur 

omgivningen ser ut samt kunna beskriva den (Helenius m.fl, 2016, s. 68). 

6.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar observationerna att förskolans dukningssituation är full av matematik. 

Den matematik som var mest framträdande under dukningssituationen var räkning, förklaring och 

lokalisering, men allra främst att räkna. Barnen räknade både själva och med hjälp av en pedagog 

eller en kamrat. Då barnen räknade behövde de även fundera, uttrycka sina tankar och förklara 

hur de tänker. Pedagogen bad barnen till exempel att ställa tallrikarna på bordet och glaset 

framför tallriken och barnen utmanas då i lokalisering och i förståelsen av lägesord. 
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     Observationerna visar att dukningssituationen är ett tillfälle som ger goda förutsättningar för 

utveckling och att appropriera nya kunskaper med fokus på matematiken. Trots det, var det en av 

pedagogerna som inte tog till vara på dukningssituationens fulla potential för lärande. I likhet 

med Sepp, Abrahamsson och Fjellströms intervjustudie kunde vi se en pedagog som hade en 

tydlig syn på måltidssituationen, dess potential och nyttjade detta i praktiken. Författarna 

redogjorde även för pedagoger som ansåg att måltidssituationen blev ett störande moment istället 

för en pedagogisk aktivitet. Vidare uttryckte de även att de kände sig stressade under 

måltidssituationen. Det kunde vi även se i en av observationerna. Pedagogen verkade vid det 

tillfället aningen stressad, vilket kan ha lett till att matematiken inte synliggjordes i samma 

utsträckning som vid övriga observationstillfällen (Sepp, Abrahamsson och Fjellström, 2006, s. 

227). 

     Tallrikarna, besticken och glasen som barnen dukar fram tillsammans med språket är i 

dukningssituationen materiella och språkliga medierande redskap som blir redskap för barnen att 

nå ett större mål: matematisk utveckling (Säljö, 2017, s. 253 och 255). 

6.2 Delstudie 2: Måltiden 

I delstudie 2 är måltiden, i det här fallet lunchen, det vi fokuserade på. Efter att barnen har dukat 

borden och presenterat maten sätter sig barnen på sina bestämda platser vid matbordet. Lunchen 

sker i ett litet rum med stängd dörr. Varje matbord på avdelningen är i separata rum och 

anledningen till det är för att barnen och pedagogen ska få en rofylld stund tillsammans, enligt 

pedagogerna. De sitter vid ett rektangulärt bord och maten som barnen dukat fram står på bordet. 

Fem barn och en pedagog sitter vid matbordet. Samtalsämnena skiftar snabbt mellan hamstrar 

och husdjur, “minilegohuset” på Legoland och rymdens alla planeter. Ingen dag är den andra lik 

och nya ämnen dyker upp varje dag. 

6.2.1 Räkna 

Vid ett observationstillfälle tog pedagogen Klas ett beslut om att hämta hårt bröd i ett försök att 

mätta barnens magar. Den matematik som synliggörs i följande exempel är att räkna, utföra 

subtraktion samt bråk.  

 

Räkna till hundra 

När pedagogen Klas gick till köket för att hämta smörgåsar, bad han barnen att räkna så långt de 

kunde tills han kom tillbaka. Barnen räknar och räknar... ”Ett, två, tre, fyra, fem...” Ett av barnen 

vid matbordet är ledande inom räkningen och han räknar mycket och ofta. Barnen räknade 

tillsammans till tjugo och sedan tappade två av barnen intresset och samtalade istället med 

varandra. Pojken som är ledande inom räkningen fortsätter att räkna, trots att flera barn slutat. 

Han verkar veta vilket tal som kommer härnäst, han räknar och räknar... ”36, 37, 38...” En flicka 

vid bordet fortsatte också att räkna, men blev fundersam vid varje nytt tiotal. Hon tittade då på 

barnet som är säker på räkningen, lyssnade, tog efter och de fortsatte tillsammans. ”39, 40, 41...” 

När pedagogen kom tillbaka till rummet frågade han hur långt de kommit. Barnen fortsätter 

räkna… ”98, 99, 100!!!”. Vår tolkning av observationen blir att då pedagogen var borta för att 
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hämta smörgåsar blev det framträdande hur ett mer kunnigt barn hjälpte ett annat barn att räkna. 

Flickan kunde, med hjälp av en kamrat, ta sig vidare i räkningen. Genom det barn som var mer 

kunnig inom räkningen kunde flickan erövra nya kunskaper i räkningen. Genom att lyssna på och 

ta efter pojken som räknade, kunde flickan fortsätta räkna, vilket hon kanske inte hade kunnat 

göra om hon var själv, då hon kom av sig vid varje nytt tiotal. Detta exempel visar på vikten av 

interaktion i barns matematiklärande och vi menar att Vygotskijs proximala utvecklingszon 

åskådliggörs i exemplet (Lindahl, 2002, s. 84-85).  

 

Hel och del 

Pedagogen Klas hämtade vid ett tillfälle Falu rågrut, som är ett knäckebröd som består av små 

rutor. När pedagogen Klas pratar om smörgåsens rutor använder han ordet kuddar och menar att 

en kudde är en ruta. Varje knäckebröd består av 28 rutor. 

 

Isabella: Kan jag få en macka? 

Pedagogen Klas: Hur stor vill du ha då? 

Isabella: En hel! 

Pedagogen Klas: Hur många kuddar tror du det är på en smörgås? 

Isabella: Jag vet inte! 

Pedagogen Klas: Gissa eller räkna. 

Hugo: Kan jag också få en? 

Pedagogen Klas: En kudde? 

Hugo: Ja! 

Pedagogen ger barnet en kudde, vilket motsvarar en ruta. 

Hugo: En hel! 

Pedagogen Klas: Ja, en hel kudde! 

Hugo: Ja?! Nej en hel! 

Pedagogen Klas: En hel smörgås? 

Hugo: Ja! 

 

Resultatet av observationen visar hur pedagogen skapar ett lärandetillfälle med hjälp utav 

smörgåsen. Pedagogen använder smörgåsen och dess utseende som ett medierande verktyg för att 

komma åt matematiken och utmanar barnen i deras sätt att tänka. Pedagogen tar tillfället i akt och 

skapar en lärandesituation där barnen approprierar nya kunskaper och utmanas i bråk, eftersom 

barnen uttrycker begrepp som hel och halv. Vår tolkning av situationen är att pedagogen ställer 

öppna frågor som gör det möjligt för barnen att själva bestämma och uttrycka hur stor smörgås de 

vill ha. Barnen och pedagogen ser olika på vad en hel är och vi ser i konversationen att barnen 

blir frustrerade över att pedagogen inte förstår vad de menar. Vi tolkar det som att pedagogen inte 

ger upp, utan låter barnen fortsätta fundera över vad han menar med en hel och hur de ska 

uttrycka sig för att få en hel smörgås. Vidare följer konversationen enligt följande: 

 

Pedagogen Klas: Vad tänker du på, Joel? 

Joel: Jag räknar kuddar... 

Pedagogen Klas: Jaha, du kan ju säga att du vill ha en hel smörgås också. 
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Joel: Jaha! Ja, jag vill ha en hel smörgås. 

 

Resultatet av observationen visar att Joel tar matematiken ett steg längre. Vi tolkar observationen 

som att Joel tar uppgiften på största allvar genom att sitta länge och fundera kring hur han ska 

uttrycka sig för att få en hel smörgås. Vi tolkar det som att han använder sig av addition då han 

tyst räknar rutorna i huvudet. Han adderar varje ruta för att få reda på hur många rutor som utgör 

en hel smörgås. 

  

Antal och subtraktion  

Vid ett annat observationstillfälle serverades pannkaka till lunch. Barnen uttryckte ett flertal 

gånger att de ville ha mer mat. Pedagogen Klas bekräftade deras önskemål genom att ge dem mer 

mat. När det var slut på tallriken fick barnen ta mer om de ville och barnen åt tills 

pannkaksskålen var tom. Då det var slut på pannkakor fick barnen tillåtelse att hämta mer mat 

från köket. 

 

Joel: Kan jag få en till pannkaka? 

Melvin upptäcker att pannkakorna tagit slut i skålen. 

Melvin: Nu måste vi ha mer. 

Isabella: Jag tror jag ska beställa fyra. 

Melvin: Ja, fyra blir bra. 

 

Melvin och Isabella går ut ur rummet för att ta sig till köket där det finns fler pannkakor. På 

vägen till köket blir de erbjudna de pannkakor som blivit över vid grannbordet. Melvin och 

Isabella tackar ja till erbjudandet och kommer tillbaka till sitt matbord med fler pannkakor. 

 

Melvin: Vi beställde bara tre! 

Isabella: För fröken hade fyra, men sen tappade hon en på golvet. Så vi fick tre. 

 

Vår tolkning av den här observationen är att både Melvin och Isabella visar en förståelse för 

kardinaltal samt att Isabella visar förståelse för subtraktion. Då både Melvin och Isabella visar 

och uttrycker att de bara fått tre pannkakor och inte fyra, som de tänkt hämta, visar det på en 

förståelse för kardinaltal (Solem och Reikerås, 2004, s. 146). Isabella för även ett resonemang 

kring varför de bara fick tre pannkakor, vilket i det här fallet visar på en förmåga att kunna 

subtrahera. Pannkakorna används i denna situation som ett medierande redskap för att subtrahera 

och addera. 

     Under lunchen synliggjordes ett stort matematiskt innehåll. Det som var framträdande under 

observationstillfället var antalsord som några, många, färre och mycket. Återkommande för 

observationerna var att barnen räknade i rätt talföljd och visade på en förståelse för ordinaltal, och 

att de räknade ”Ett, två, tre, fyra, fem...” De visade en förståelse för att tre kommer efter två och 

två kommer efter ett och så vidare. Barnen visade även förståelse för kardinaltal, då de kan visa 

på en förståelse rörande sambandet mellan siffrorna de räknar upp och det antal, exempelvis 

pannkakor, som barnen hade med sig tillbaka i skålen (Solem och Reikerås, 2004, s. 132 och 

146). 
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     Barnen i studien visste vilka ord som används när man räknar, även om ordningsföljden inte 

alltid blev rätt när de räknar med högre tal än tjugo. Barnen leker ett flertal gånger med siffror på 

olika sätt. Under ett observationstillfälle uttrycker ett av barnen plötsligt: “Pasta makaroner, tio 

miljoner”. Vår tolkning av den här observationen är att barnet har hittat på en egen ramsa, en 

ramsa där han synliggör sitt egna matematiska tänkande på ett lustfyllt sätt (Solem och Reikerås, 

2004, s. 137-138). 

     Resultatet av observationerna visar, ännu en gång, att maten var ett medierande redskap som 

var av betydelse vid approriering av nya kunskaper med fokus på matematik. Vid ytterligare ett 

annat observationstillfälle serverades penne pasta. Pastan verkade även här som ett medierande 

redskap för att komma åt matematiken. Observationerna visade att barnen hade lättare att räkna 

pastan, än vad de hade att räkna riskornen. Observationerna visade att barnen på olika 

matematiska sätt kunde uttrycka hur stor mängd mat de ville ha, beroende på vilken maträtt som 

serverades. Barnen kunde uttrycka sig i antal penne pasta och säga en siffra, en hel sked ris eller 

räkna pastan eller riskornen en och en. Observationerna visade att maten är ett medierande 

redskap för matematiken. 

6.2.2 Förklara 

Vid flertalet tillfällen interagerar barnen med varandra och diskuterar ämnen som ålder, hur 

många våningar olika hus har samt begreppen större och äldre. I följande exempel diskuterar 

Hugo och Melvin vad det innebär att vara hundra år. 

 

Resonemang, hypoteser och slutsatser 

De båda barnen ställer varsin hypotes gällande vad det innebär att vara hundra år. Barnen för 

olika resonemang om vad som händer när man blir gammal. 

 

Hugo: Jag ska säga till min mamma att hon gör pannbiff... För då blir man hundra år. 

Melvin: Nej, när man är hundra år så är man död. Det är min farmor. 

Hugo: Men min farmor lever och hon äter pannbiff. 

 

Hugo menar att om man äter pannbiff blir man hundra år medan Melvin i sin tur påstår att när 

man är hundra år då är man död, för det är Melvins farmor. Hugo håller inte med då hans farmor 

lever men är gammal och när han hälsar på farmor bjuder hon på pannbiff. Hugo och Melvin 

ställer varsin hypotes gällande vad det innebär att vara hundra år. Barnen för olika resonemang 

om vad som händer när man blir gammal. Hugo drar som slutsats att om man äter pannbiff, då 

blir man hundra år, medan Melvins slutsats är att då man är hundra år dör man. Vår tolkning av 

observationen blir att barnen visar på en förmåga att ställa hypoteser och dra egna slutsatser. De 

för både egna resonemang och lyssnar till varandras. De uttrycker sina åsikter och drar sina egna 

slutsatser kring vad som händer när man blir hundra år. Solem och Reikerås menar att barn har 

svårare än vuxna att förstå innebörden av det förflutna så väl som framtiden. Eftersom barn 

endast levt i några få år är deras erfarenheter om tidsspektrat begränsat, vilket gör det 

problematiskt för barn att tänka långt fram i tiden (Solem och Reikerås, 2004, s. 236). 
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Problemlösningsförmåga 

Samtalen vid bordet handlar om allt mellan himmel och jord och skiftar snabbt. Pedagogen är i 

vissa sammanhang snabb på att fånga upp det matematiska i samtalen, medan pedagogen i andra 

sammanhang omedvetet samtalar om matematik. Nedan följer ett exempel på hur det kunde låta 

runt bordet. 

Melvin: På tredje våningen hemma hos mig, där bor Eva och Gunnar. 

Pedagogen Klas: Var det ni som hade åtta våningar i ert hus? 

Isabella: Nej vi bor på tvåan. 

Pedagogen Klas: Hur många finns det då på ert hus? 

Isabella: Ehm sju! 

Pedagogen Klas: Det kanske inte var någon som hade åtta våningar på sitt hus? 

Isabella: På andra sidan vägen, där ser man ett hus som har nio våningar! 

Pedagogen Klas: Är det sant? 

Isabella: Ja! 

Pedagogen Klas: Hur vet du det? 

Isabella: Jag har räknat! 

Pedagogen Klas: Hur räknar man våningar? 

Joel: På hissen... 

Pedagogen Klas: Jaha men på andra sidan vägen, hur gör du då, kollar du på fönsterna? Det 

brukar jag göra, en, två, tre. 

Isabella: Jaha kan du bara till tre? 

Pedagogen Klas: Nej jag kan högre men det brukar inte vara så mycket högre hus. 

Joel: I mitt hus utomlands, då är det tjugofyra våningar. Jag brukar gå fem våningar och sen ta 

hissen. 

 

Resultatet av observationen visar hur pedagogen, enligt vår tolkning medvetet, skapar tillfälle för 

reflektion. Barnen visar intresse och engagemang samt lust till att svara på pedagogens 

matematiska frågor. Han låter barnet tänka och dra egna slutsatser. Vår tolkning av observationen 

är att barnen är väl medvetna om våningarnas följd och därmed ordinaltal. Isabella blir förvånad 

över att pedagogen bara kan räkna till tre våningar. När Isabella ifrågasätter pedagogen och 

undrar om han “bara kan till tre” visar hon på en förståelse för att tre, i det här sammanhanget, är 

lite. Resultatet av observationen visar även att Joel har skapat sig en strategi för att ta reda på 

antal våningar i ett hus, nämligen genom att se hissens knappar. När Joel sedan berättar att han 

brukar gå fem våningar för att sedan ta hissen de resterande våningarna visar det på ett logiskt 

tänkande hos honom. Bishop menar att förklara innebär att besvara frågor, fundera, ställa 

hypoteser och dra slutsatser. Han menar att förklara innebär att tänka logiskt och detta utvecklas 

när barn får föra ett resonemang (Bishop, 1991, s. 103). Detta är precis vad Isabella och Joel gör i 

exemplet ovan. 

 

Större och äldre 

Vid ett observationstillfälle av måltiden visar det sig att barnen har svårt att skilja på begreppen 

ålder och storlek. Begreppen diskuteras i följande exempel. 
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Melvin: Hur många år är du? 

Pedagogen Klas: 23, du då? 

Melvin: Jag är nästan fem. Min mamma är större än dig för hon är 37! 

Pedagogen Klas: Är hon större än mig? Det tror jag inte, jag är fortfarande större. 

Joel: Jo, min mamma är 34 och min pappa är 35! 

Pedagogen Klas: De är äldre, men inte större. 

Melvin: Äldre? 

Pedagogen Klas: Mm, de har fyllt flera år än mig. 

Joel: Äldre? Äldre… 

 

Exemplet ovan visar det matematiska innehåll som synliggjordes under ett samtal mellan barnen 

och pedagogen. Barnen samtalar tillsammans med pedagogen om ålder och begreppen större 

respektive äldre. Barnen menar att om siffran är högre, är man större. Pedagogen förklarar 

begreppet äldre som att “de har fyllt flera år än mig”, men utelämnar begreppet större utan 

någon direkt förklaring. Observationen visar på ett matematiskt lärande kring begreppen större 

och äldre som sker i interaktion med andra. Vår tolkning av observationen är att deltagarna delar 

med sig av sina erfarenheter och tankar kring de olika begreppen samt lär av varandra. Barnen 

drar som slutsats att om någon är störst har det samma innebörd som om någon är äldst. 

Pedagogen förklarar begreppet äldre och barnen approprierar då ny kunskap kring de olika 

matematiska begreppen. Resultatet av observationen visar den proximala utvecklingszonen då 

pedagogen utvecklar barnens aktuella kunnande, till deras potentiella utvecklingsnivå. 

     Resultatet visar även att det centrala i våra observationer då matematiken blivit framträdande 

var interaktionen mellan deltagarna i vår studie, till exempel då Hugo och Melvin diskuterar vad 

som händer när man blir gammal, då pedagogen och barnen samtalar kring ett hus våningar eller 

vad som egentligen menas med att vara större eller äldre. Då barnen och pedagogen interagerade 

med varandra synliggjordes matematiken. I samspel med varandra uttrycktes matematiken. De 

förde olika resonemang, lyssnade på varandras hypoteser och de kunde dra slutsatser både själva 

och tillsammans. Även maten i sig bidrog till att barnen exponerade sina tankar, förklarade för 

varandra och kunde dra egna slutsatser, som till exempel hur något smakade, doftade och om de 

upplevde maten som varm eller kall. Helenius m.fl. belyser pedagogens roll i interaktionen och 

menar att hen ska skapa möjligheter där barnen får chansen att tydliggöra sin tankegång, vilket vi 

såg vid många tillfällen (Helenius m.fl, 2016, s. 56).  

6.2.3 Mäta 

Resultatet från observationerna visar även på diskussioner rörande motsatsord, så som varmt och 

kallt samt stor och liten. Nedan följer ett exempel på hur olika måttenheter användes under 

måltiden. 

 

Måttenheter 

Under ett observationstillfälle uppmärksammades mjölkens funktion för matematiken och hur 

man kan använda den som ett redskap för matematiklärande. Under observationstillfällena 

diskuterades allt från meter, centimeter, liter, deciliter, hel och halv samt andra mätbara enheter. 
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Pedagogen Klas: Hur mycket vill du ha då? 

Hugo: En centiliter! 

Pedagogen Klas: En centiliter? Bra! Då ska vi se om jag kan mäta upp det! 

Joel: Jag vill ha tio centiliter. 

Hugo dricker snabbt upp mjölken i sitt glas. 

Hugo: Den här gången vill jag ha tio meter! 

Pedagogen Klas: Tio meter? Oj vet du hur mycket en meter är? 

Hugo: Nej. 

 

Hugo visar med händerna. Pedagogen förklarar med hjälp av barnets stol och säger att en stol 

ungefär är en meter och att tio stolar på varandra blir tio meter. Vidare tar pedagogen ett exempel 

som ligger nära barnen, för att lättare synliggöra vad tio meter är. Pedagogen förklarar med hjälp 

av trädet som står ute på gården. 

 

Joel: Jag vill också ha mer... Måste jag säga meter? 

Pedagogen Klas: Nej man kan säga vad man vill, centimeter, deciliter, helt eller halvt glas! 

Joel: Då vill jag ha ett halvt glas. 

 

Resultatet av observationen visar hur barnen använder och utvecklar sina kunskaper om mätbara 

enheter. Pedagogen ger barnen förklaringar rörande vad de olika enheterna betyder genom att ge 

barnen visuella bilder i form av saker som finns i deras närhet. När det kommer till de 

måttenheter som går att synliggöra genom att hälla upp mjölk i glaset ger pedagogen ingen större 

förklaring. Pedagogen konkretiserar inte som han tidigare gjort, då enheterna varit större än vad 

som rymts i glaset. Barnen verkar inte helt införstådda med vad alla enheter betyder, utan är mer 

ivriga över att få mer mjölk. Hugo har förstått att han, beroende på vilken enhet han uttrycker, får 

mer eller mindre mjölk i glaset, medan Joel fokuserar på att använda sig av samma enhet som 

Hugo, men adderar antalet för att få mer mjölk i sitt glas.  

     Vår tolkning av observationen är att barnen har förstått att de mäter någonting och visar på en 

förståelse för olika mätenheter som meter, centiliter och centimeter. Mjölken blir i det här fallet 

ett medierande redskap för att synliggöra olika måttenheter. Vi tolkar det även som att barnen 

kategoriserat enheterna som något mätbart. Då barnen förstått att det handlar om att mäta, visar 

de på ett samband mellan enheterna och kan klassificera dem som något mätbart (Solem och 

Reikerås, 2004, s. 83). 

 

Lite och mycket 

Under ett observationstillfälle serverades bulgur och bönor. Det märktes att barnen inte hade ätit 

bulgur tidigare. Pedagogen försökte förklara vad bulgur är, men barnen verkade skeptiska. 

 

Hugo: Jag tar lite och smakar… 

Pedagogen Klas: Det är som ris. 

Hugo: Då ska jag ta mycket! 
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Resultatet av observationen visar Hugo på en förståelse för begreppen lite och mycket. Då han 

tycker om något vill han gärna ha mycket utav det och då han är osäker tar han hellre lite och 

smakar. Vid ett annat tillfälle samtalas det om begreppen lite och mycket ännu en gång. Maten tar 

vid detta observationstillfälle slut i skålarna och Isabella och Moa frågar om de kan gå till köket 

och be om mer ris. Pedagogen säger till barnen att de kan ”hämta lite ris”, med betoning på lite, 

då han förmodar att barnen inte kommer äta speciellt mycket mer. När barnen kommer tillbaka 

har de en hel skål full med ris, vilket inte var det som barnen blivit ombedda att hämta. 

 

Pedagog: Sa ni inte att ni ville ha lite ris? 

Isabella: Jo, vi sa det! 

Moa: Ja, fast hon hällde bara upp! 

 

Barnen visar att de förstått och följt instruktionerna, med att de ändå fått mer än vad de bad om. 

Vår tolkning av observationen är att Isabella och Moa visar en förståelse för vad begreppen lite 

och mycket innebär, då de är medvetna om att det de har i skålen inte är lite. 

6.2.4 Lokalisera 

Resultatet av observationerna visar även att barnen utvecklar sin förmåga att bedöma avstånd. Då 

barnen tar mjölk själva, krävs det att de bedömer avståndet mellan mjölkpaketet och glaset för att 

pricka glaset. Lägesord var högst centrala vid måltiden då pedagogen bad barnen “sitta på stolen” 

samt “skålen står bredvid dig”. Vid måltidens början skickar pedagogen och barnen matskålarna 

till varandra för att ta mat. Under en lunch reagerar ett barn på att skålen skickas åt motsatt håll 

än vad den brukar göra. Barnen och pedagogen interagerar med varandra och diskuterar om det 

finns något rätt eller fel håll.  

6.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar observationerna att även förskolans måltidssituation är full av 

matematik. Den matematik som var mest framträdande under dukningssituationen var räkning, 

förklaring, mätning och lokalisering. Matematiken blev framträdande i dialogerna vid matbordet. 

Då personerna vid matbordet interagerade med varandra uppstod intressanta samtalsämnen och 

diskussioner i matematikens tecken och barnen kunde appropriera nya matematiska kunskaper. 

Pedagogen och barnen uttryckte matematik då de bland annat räknade riskorn, rutor på 

smörgåsen, använde sig utav addition samt subtraktion. De tog del av varandras resonemang, 

ställde olika hypoteser kring saker och ting och drog slutsatser. Olika måttenheter blev 

framträdande främst när barnen skulle ta mer mat eller fylla på sitt mjölkglas. Begrepp som lite, 

mycket, centimeter och centiliter blev synliga. När matskålarna skickades mellan varandra eller 

när det diskuterades grannar och våningar kom lägesord till stor användning. Sammanfattningsvis 

visar observationerna att måltiden är en stund mitt på dagen som är full av potential för lärande 

och utveckling med fokus på matematik. Vissa av de situationer som vi tagit upp i resultatet, när 

pedagogen exempelvis utmanar barnen i att räkna så långt de kan, samtala om hur man räknar 

våningar eller vad som händer när man blir gammal, skulle även kunna ske under andra 



 

                                                                                             

 

37 

omständigheter än just måltidssituationen. I dessa fall blev det en del av måltiden då det antingen 

var ett samtalsämne under måltiden eller då pedagogens förhållningssätt bidragit till att 

matematiken synliggjordes. Tack vare pedagogens roll och interaktionen under måltiden 

integrerades matematiken i måltidssituationen. 
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7. Diskussion och slutsats 

I kapitlet förs en diskussion kring studiens syfte att, undersöka om och i så fall hur pedagoger 

synliggör matematik vid måltidssituationen i förskolan. Kapitlets diskussion delas in i två 

övergripande rubriker, resultatdiskussion samt metoddiskussion. Vi kommer diskutera resultatet 

utifrån studiens frågeställningar “Hur arbetar pedagoger med att få in matematik i 

måltidssituationen?” och “Vilket matematiskt innehåll synliggörs under måltidssituationen?” 

samt med fokus på den tredje frågeställningen ”Vilka likheter och skillnader finns mellan 

dukningssituationen och lunchsituationen i hur matematiken synliggörs?” Resultatdiskussionen 

kommer omfatta Delstudie 1: Dukningen och Delstudie 2: Måltiden, samt en redogörelse för de 

skillnader och likheter som vi identifierat i undersökningens två delstudier. I kapitlet redovisas 

även studiens slutsats samt förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Hur arbetar pedagoger med att få in matematik i måltidssituationen? 

 

Delstudie 1: Dukning 

Resultatet av observationerna visar att dukningssituationen är full av matematik. Johansson och 

Pramling Samuelsson menar, som nämnts, att måltidssituationen och i det här fallet dukningen är 

ett ypperligt tillfälle för pedagogen att synliggöra matematiken, vilket pedagogen i majoriteten av 

våra observationer gjorde och var väl medveten om den matematik som utfördes under 

dukningssituationen. Pedagogen nyttjade dukningens potential till matematiskt lärande 

återkommande under observationstillfällena (Johansson och Pramling Samuelsson, 2001, s. 89). 

Pedagogens roll under dukningen var primärt att stötta barnen i deras matematik, samt vara 

närvarande och uppmärksam på barnens eventuella svårigheter. Pedagogen ställde regelbundet 

matematiska frågor till barnen som ledde till reflektion och problemlösning. Trots att pedagogen 

var närvarande och ställde matematiska frågor till barnen, så höll sig ändå pedagogen i 

bakgrunden och lät barnen ha huvudansvaret för dukningen. Observationerna som helhet visade 

att barnen och pedagogen hade ett fungerande samarbete vid dukningen, där både barnen och 

pedagogen ställde matematiska frågor. 

     Observationerna visar även tydligt hur pedagogen, i linje med vad Lindahl menar, agerar som 

en bro mellan barnets aktuella utvecklingsnivå och barnets potentiella utvecklingsnivå. Det är det 

som man kan förstå som den proximala utvecklingszonen. Med hjälp av pedagogens medvetna 

matematiska frågor fick barnen själva fundera och försöka lösa problemet. I de fall då barnen inte 

kunde lösa problemet gick pedagogen in och stöttade barnet med till exempel ännu en fråga eller 

en förklaring (Lindahl, 2002, s. 84-85). Solem och Reikerås menar, att då människor räknar kan 

de använda sig utav räkneredskap. Vid vissa observationstillfällen kunde pedagogen stötta barnen 

då de räknade under dukningen genom att exempelvis hålla upp sina fingrar så att barnet kunde 

räkna dem. Resultatet av dessa observationer bekräftar Solem och Reikerås framställning av 
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räkneredskap, då barnen med hjälp av fingrar enklare kunde räkna på ett konkret sätt (2004, s. 

179-180). I linje med det som precis nämnts belyser Lundström hur viktig den sociala 

interaktionen är för barns matematiska lärande, vilket bekräftas i vårt resultat (Lundström, 2015, 

s. 217). 

 

Delstudie 2: Måltiden 

Vid varje observationstillfälle av måltidssituationen uppkom det nya intressanta diskussioner som 

föll inom ramen för matematik. Den matematik som var återkommande vid varje 

observationstillfälle av måltiden var att räkna. Vi upplever att pedagogen främst såg matematik 

som räkning av antal då han återkommande skapade och öppnade upp för samtal rörande antal. 

Vid ett observationstillfälle diskuterades riset och pedagogen försökte flertalet gånger öppna upp 

för samtal rörande antal: “Hur många riskorn har du på skeden?”  “Hur många riskorn vill du 

ha?” Barnen svarade på frågorna men resultatet visar att det inte blev några längre diskussioner 

kring just detta. Livsmedelsverket skriver om detta och menar att maten är ett tacksamt verktyg 

för samtal och diskussion. De menar att genom att vara en förebild för barnen samt öppna upp för 

diskussioner som har med maten att göra kan dessa stunder bli utmärkta lärandetillfällen 

(Livsmedelsverket, 2016, s. 10-11).  

     Observationerna visade att pedagogen använder sig återkommande av maten för att diskutera 

matematiska begrepp. Under alla fem observationstillfällen av måltiden var kosten mycket 

varierande, vilket gjorde att vårt resultat blev större och samtalen blev mer varierade. Hade maten 

varit av samma sort flera dagar i veckan, exempelvis pasta fyra av fem tillfällen hade resultatet 

troligtvis blivit enformigt. Pedagogen tillsammans med barnen diskuterade exempelvis matens 

utseende och egenskaper till bedömning av hur mycket man orkar äta. Diskussionerna som 

uppkom, tack vare maten och pedagogen, under observationerna handlade om allt från små 

riskorn, ett halvt glas mjölk till fyra potatisar. Detta bekräftar Johansson och Pramling 

Samuelssons forskning om måltiden som ett tillfälle med stor potential för lärande och utveckling 

med fokus på matematik (Johansson och Pramling Samuelsson, 2001, s. 88-89). 

 

Vilket matematiskt innehåll synliggörs under måltidssituationen? 

 

Delstudie 1: Dukningen 

Observationerna visar att i dukningssituationen synliggjordes tre av Bishops sex matematiska 

aktiviteter: räkna, förklara och lokalisera. Det matematiska innehåll som var mest framträdande 

av dessa tre aktiviteter visade sig vara Bishops matematiska aktivitet att räkna. Barnen 

matematiserar från dukningens början, till dukningens slut. Barnen räknar tallrikar, bestick och 

glas vid varje dukningstillfälle. Resultatet av observationerna visar att barnen använder och 

behärskar ordinaltal samt kardinaltalsbegreppet. Då barnen räknar exempelvis gafflar räknar de i 

rätt talföljd och visar på en förståelse för att det sista ordet då de räknar är den räknade mängdens 

antal (Solem och Reikerås, 2004, s. 146). Bishop menar att räkning handlar om att kvantifiera. I 

linje med Bishops matematiska aktiviteter visar resultatet av observationerna att barnen använder 

sig utav kvantifieringsord. De använder ord som alla, några, många och ingen när de samtalar 

med varandra under dukningen (1991, s. 100). 
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     Återkommande under dukningssituationen var även Bishops matematiska aktivitet förklara. 

Barnen fick vid flera tillfällen fundera över hur många personer de skulle duka till, hur många 

bestick som behövdes samt vem som skulle duka fram vad. Barnen visar då en förmåga att 

uttrycka tankar, förklara samt dra egna slutsatser (Bishop, 1991, s. 103). 

     Under dukningssituationen synliggjordes även den matematiska aktiviteten att lokalisera. 

Barnen i studien visar på en förståelse för lägesord under dukningen då de får instruktioner om att 

“tallrikarna ska stå på bordet” samt “ställ glasen framför tallrikarna”.  

 

Delstudie 2: Måltiden 

I måltidsstudien synliggjordes en varierad matematik, men det som var mest framträdande och 

konstant återkommande var att räkna och bedöma antal. Utifrån Bishops matematiska aktiviteter 

kunde vi se att det matematiska innehåll som blev synligt var att räkna, förklara, mäta och 

lokalisera. När det kommer till att räkna kunde vi se att barnen visar en förståelse för ordinaltal 

och kardinaltal samt att måltiden har visat sig vara ett bra tillfälle att öva på dessa begrepp.  

     Bishops sjätte och sista matematiska aktivitet förklara var framträdande vid måltidssituationen 

och vi kunde se att barnen i interaktion och dialog med varandra och med pedagogen övade sig 

på att förklara. I linje med Bishops forskning kunde vi se att barnen fick chansen att uttrycka sina 

tankar, fundera, ställa hypoteser och dra slutsatser med hjälp av en närvarande vuxen (Bishop, 

1991, s. 103). Vidare menar även Helenius m. fl. att barn bör ges flera tillfällen att förklara saker 

och ting för att utveckla sitt logiska tänkande (Helenius m.fl, 2016, s. 47). Måltiden är en 

återkommande rutinsituation som ger barnen utrymme för att förklara och föra resonemang.  

     Att mäta av olika slag var något som vi kunde se under måltidssituationerna. Det kunde vara 

allt från vilken enhet barnet skulle uttrycka för att få ett helt glas mjölk till att de använde 

jämförelseord som tung och lätt.  

     Slutligen såg vi att barnen övade sin förmåga att lokalisera. Vi såg att barnen främst övade på 

prepositioner som lokaliserade var olika föremål var på bordet. I linje med detta skriver Helenius 

m.fl. att den matematiska aktiviteten lokalisering är nödvändig att öva sig i för att man ska kunna 

orientera sig i sin omvärld (Helenius m.fl, 2016, s. 61).  

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan dukningssituationen och lunchsituationen i hur 

matematiken synliggörs? 

 

Vår personliga åsikt kring måltidssituationen är, i linje med Karin Hjälmeskog (2015, s. 74), 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001, s. 88-89) samt Hanna Sepp (2002, s. 9), att måltiden 

är ett tillfälle fullt av potential för lärande och utveckling. För oss är det självklart att man i så 

stor utsträckning som möjligt tar vara på detta potentiella lärandetillfälle. Vi var väldigt nyfikna 

på och intresserade av att ta reda på hur andra pedagoger ser på måltidssituationen.  

     Resultatet av observationerna visar att pedagogen, vid både dukningen och måltiden, tar 

tillfället i akt och samtalar kring matematiska termer och ger barnen chans att fundera och tänka 

själva angående pedagogens matematiska frågor. Pedagogen visar ett stort engagemang genom att 

vara lyhörd på vad barnen samtalar kring samt ställer öppna frågor som skapar diskussion vid 

matbordet. Det bekräftar Lundströms forskning då hon menar att närvarande pedagoger hjälper 

barnen att uttrycka sig samt ger dem självförtroende genom att visa på att det som barnen har att 
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säga är betydelsefullt. Barnen får då känna att de är kompetenta i sitt handlande och tänkande 

(Lundström, 2015, s. 39 och 43-44). Vi upplevde att pedagogen vid nio av tio 

observationstillfällen var engagerad i sitt förhållningssätt och bemötande gentemot barnen och 

var även medveten om den matematik som synliggjordes. Helenius m.fl. beskriver räkna som den 

mest självklara aktiviteten inom matematiken, vilket överensstämmer med vårt resultat. Då 

pedagogerna synliggjorde matematiken var det just att räkna som blev det självklara valet 

(Helenius m.fl, 2016, s. 121- 122). Den enda egentliga skillnaden vi sett i pedagogens roll under 

dukningen och måltiden, är då pedagogen vid ett av totalt tio observationstillfällen inte 

synliggjorde matematiken i samma utsträckning som vi sett vid de övriga observationstillfällena. 

Detta bekräftar Johansson och Pramling Samuelssons forskning då de menar att 

måltidssituationen inte alls behöver innehålla medvetet lärande eller ens någon större 

kommunikation. Det är snarare upp till pedagogen om hen vill ta vara på dukningens potential för 

matematiskt lärande (Johansson och Pramling Samuelsson, 2001, s. 89). Pedagogen synliggjorde 

räkningen vid nio av tio observationstillfällen och gjorde det medvetet gång på gång, vilket 

bekräftar Skolinspektionens kvalitetsgranskning där att räkna antal var mest återkommande inom 

matematiken (Skolinspektionen, 2017, s. 10). 

     Vår studie faller inom ramarna för det sociokulturella perspektivet på lärande. Som tidigare 

nämnts är det primära inom den sociokulturella kunskapssynen att lärandet sker i interaktion och 

kommunikation med andra, vilket ses som nyckeln till lärande och utveckling (Säljö, 2017, s. 

262). Något resultatet av de båda delstudierna har gemensamt är, i linje med Lundströms 

forskning och den sociokulturella kunskapssynen, hur betydelsefull den sociala interaktionen är 

för barns matematiska lärande. I interaktion med pedagogen eller andra barn visar resultatet vid 

återkommande tillfällen hur barnen utvecklar matematiska kunskaper, vilket exemplifieras i 

studiens kapitel 6. Resultatet av observationerna visar även hur barnen, i interaktion med 

varandra, sätter ord på sina tankar och synliggör den matematik som finns inuti deras huvuden 

(Lundström, 2015, s. 41 och 217). 

     Resultatet av observationerna visar att det matematiska innehåll som de båda delstudierna har 

gemensamt är att räkna, förklara samt lokalisera. Det matematiska innehåll som visade sig vara 

allra mest framträdande under både måltiden och dukningen var Bishops matematiska aktivitet att 

räkna. Barnen och pedagogen räknade återkommande under dukningssituationen antal barn, 

tallrikar, bestick och glas som skulle dukas fram. Under måltiden var det mer variation och där 

räknades allt från antal rutor på knäckesmörgåsen till att räkna sekunder och antal månader på ett 

år. Förutom att räkna synliggjordes även annan matematik som exempelvis mäta, lokalisera och 

förklara, men inte medvetet enligt vår tolkning.  

    Vidare använde sig barnen utav förklaringar då de samtalade med varandra och med 

pedagogen. Detta var även det gemensamt i de båda delstudierna, då barnen funderade över saker 

och ting, uttryckte sina tankar, lyssnade till varandras resonemang samt drog egna och 

gemensamma slutsatser. Däremot handlade funderingarna, tankarna och resonemangen i 

dukningen för det mesta om vem som skulle duka fram vad och vilken mängd som skulle dukas 

fram, till skillnad från måltiden där det kunde handla om allt mellan himmel och jord. Barnen 

ställde hypoteser, förde resonemang och drog slutsatser kring vad som händer när man blir 

gammal, vad som finns i rymden och vad som menas med att vara större eller äldre än någon 

annan. Resultatet av observationerna i de båda delstudierna visar även att lägesord är ofta 
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återkommande och används såväl av barnen som pedagogen. Vidare visar resultatet att lägesord 

används både när det handlar om att ge instruktioner men även i vardagligt samtal med varandra. 

     Till skillnad från dukningssituationen synliggjordes en större omfattning matematik under 

måltiden. Ett återkommande matematiskt innehåll under måltiden var Bishops matematiska 

aktivitet att mäta. Detta matematiska innehåll synliggjordes inte alls under dukningssituationen. 

Barnen och pedagogen samtalade vid samtliga observationstillfällen av måltiden om olika 

måttenheter, som exempelvis centimeter, centiliter, meter, liter, deciliter samt ord som hel och 

halv. Lundströms forskning bekräftas då det gemensamma i de båda delstudierna är hur 

betydelsefull den sociala interaktionen är för barns matematiska lärande. Resultatet visar att i 

interaktion med pedagogen eller andra barn synliggörs en stor omfattning av matematiken genom 

samtal, samt när barnen sätter ord på deras tankar för att förklara något för de andra (Lundström, 

2015, s. 41 och 217). Siegler beskriver barns olika matematikkunskaper beroende på deras 

bakgrunder. Han menar att barn har mött matematiken i olika stor utsträckning, och Siegler 

betonar därför vikten av att alla barn ska få möjlighet att utveckla sina matematikkunskaper i 

förskolans verksamhet. Vårt resultat bekräftar Sieglers forskning då barnen visar sig vara på olika 

kunskapsnivåer inom matematiken, beroende på sina tidigare erfarenheter (2009, s. 118). I likhet 

med Siegler menar även Bäckman att barns tidigare erfarenheter har betydelse för deras förståelse 

för matematiken. Vidare menar Bäckman att den kunskap och förståelse ett barn har kommer att 

utvecklas och fördjupas med tiden (2015, s. 221). Det bekräftas av vårt resultat då barnen hela 

tiden utvecklade sina färdigheter inom matematiken i interaktion med varandra och med 

pedagogen. 

7.2 Slutsats 

Vi valde att undersöka, med hjälp av observationer, hur matematiken synliggörs vid 

måltidssituationen, då vi båda anser att lunchtillfället har stor potential till lärande. Läroplan för 

förskolan uttrycker att ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngrupp genomförs så att 

barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” (Lpfö98, 2016, s. 11). Vi tolkar det 

som att förskolans pedagoger bör ta tillvara på alla situationer till lärande som uppstår i vardagen. 

Det innebär även att pedagogers förhållningssätt är högst betydelsefullt, då pedagoger vid 

måltidssituationen gör ett aktivt val att antingen synliggöra matematiken eller inte. Slutsatsen av 

denna studie visar att pedagogerna tog till vara på de möjligheter som gavs till matematiskt 

lärande samt valde att synliggöra dessa. Den matematik som pedagogerna i studien valde att 

synliggöra mest var att räkna antal. Annan matematik visade sig även vara framträdande vid 

måltidsituationen, men vi tolkade det som att den matematiken blev synlig omedvetet av 

pedagogen. Det var i interaktion med varandra och med pedagogen vid måltidssituationen som 

barnen stimulerades och utmanades i sin matematiska utveckling. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

I takt med att denna studie växt fram, har även många funderingar kommit upp till ytan. Hur 

medvetna är egentligen pedagoger om matematiken och hur stor plats får den i vardagen? Det 

skulle vara intressant att undersöka hur andra förskolor och deras pedagoger synliggör 
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matematiken vid måltidssituationen. Vidare anser vi att det vore intressant att i kommande studie 

även intervjua pedagoger. Vi menar att det skulle vara spännande att jämföra utfallet av intervjuer 

kontra observationer. Vi skulle vilja undersöka om det pedagoger uttrycker i intervjuer kommer 

att synliggöras i observationer. 
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Bilagor 

Här finnes bilagor som använts i studien. Information till vårdnadshavare, personal samt 

medgivandeblanketter. 

 

Information till vårdnadshavare 

 

 

Uppsala 

 2018-10-17 

 

 

Till vårdnadshavare och barn på Sten Stures förskola 

Vi heter Malin Karlsson och Emilia Glaad och studerar vår sjunde och sista termin på 

Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet. Just nu är vi i full gång med att skriva vårt 

självständiga arbete där vi har möjlighet att fördjupa vår kunskap inom ett specifikt ämne. 

Vi kontaktar nu dig/er för att ditt/ert barn går på Sten Stures förskola. 

Det som särskilt fångat vårt intresse är hur matematiken synliggörs under förskolans 

måltidssituation. Vi vill titta närmare på just dessa tillfällen i förskolan, vad som händer och 

vad det pratas om vid matbordet. Vid fem olika tillfällen under v. 43-44 kommer vi att vara 

med under förskolans lunch. Vi kommer att observera under dessa stunder och även 

videofilma och använda diktafon för att få ett omfattande underlag till vårt självständiga 

arbete. Vår insamlade data (anteckningar, videofilmer och ljud) kommer enbart att 

användas utav oss som underlag och utgångspunkt för vårt självständiga arbete. Alla barn 

och vuxna som deltar i studien är anonyma. Efter avslutad kurs kommer allt underlag att 

raderas. 

Vi behöver vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas medgivande för att ditt/ert barn ska få 

medverka i undersökningen. Deltagandet är frivilligt och aktörerna kan när som helst 

avbryta sin medverkan. Vi ber nu därför dig/er att fylla i bifogad bilaga. 

Om du/ni har några frågor eller funderingar, kontakta oss! 

MalinK.EmiliaG@gmail.com 

Vår handledare under det självständiga arbetet är Gabriella Gejard. Vill du/ni komma i 

kontakt med Gabriella så når ni henne via mail. Gabriella.Gejard@edu.uu.s 

 

 

Vänliga hälsningar 

Malin Karlsson och Emilia Glaad 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             

 

47 

Medgivandeblankett 

 

 

 

 

 
Uppsala 

2018-10-17 

 

 

 

 

Medgivande angående deltagande i undersökning om synliggörandet av matematiken 

under förskolans lunch 

Vi kommer att observera barnen när de äter lunch vid fem olika tillfällen under v. 43-44. 

Under observationerna kommer vi att föra anteckningar och även dokumentera genom att 

videofilma och använda en diktafon. Observationerna kommer att vara underlaget i vårt 

självständiga arbete. Deltagandet är frivilligt och aktörerna kan när som helst avbryta sin 

medverkan. 

 

 

Kryssa i ett av alternativen nedan. Skriv barnets namn, ort och datum samt signera 

överenskommelsen. Lämna sedan överenskommelsen till en pedagog på förskolan. 

 

 

Mitt/Vårt barn får delta i undersökningen om måltidssituationen i förskolan. 

 

 

Mitt/Vårt barn får INTE delta i undersökningen om måltidssituationen i  förskolan. 

 

         

 

 

Barnets namn: 

 

Ort och datum: 

 

Vårdnadshavares underskrift: 

 
 

 

 

 



 

                                                                                             

 

48 

Information till förskolans personal 

 

 

 

 

 
2018-10-17 

 

 

 

Till personal på Sten Stures förskola 

Vi heter Malin Karlsson och Emilia Glaad och studerar vår sjunde och sista termin på 

Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet. Just nu är vi i full gång med att skriva vårt 

självständiga arbete där vi har möjlighet att fördjupa vår kunskap inom ett specifikt ämne. 

Det som särskilt fångat vårt intresse är hur matematiken synliggörs under förskolans 

måltidssituation. Vi vill titta närmare på just dessa tillfällen i förskolan, vad som händer och 

vad det pratas om vid matbordet. Vid fem olika tillfällen under v. 43-44 kommer vi att vara 

med under förskolans lunch. Vi kommer att observera under dessa stunder och även 

videofilma samt använda diktafon för att få ett omfattande underlag till vårt självständiga 

arbete. Vår insamlade data (anteckningar, videofilmer och ljud) kommer enbart att 

användas utav oss som underlag och utgångspunkt för vårt självständiga arbete. Ingen 

obehörig kommer ha tillträde till vår data. Alla barn och vuxna som deltar i studien är 

anonyma. Efter avslutad kurs kommer allt underlag att raderas. Deltagandet är frivilligt och 

aktörerna kan när som helst avbryta sin medverkan. 

Om du/ni har några frågor eller funderingar, kontakta oss! 

MalinK.EmiliaG@gmail.com 

Vår handledare under det självständiga arbetet är Gabriella Gejard. Vill du/ni komma i 

kontakt med Gabriella så når ni henne via mail. Gabriella.Gejard@edu.uu.se 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

Malin Karlsson och Emilia Glaad 

 

 

 
 


